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Svenska Hiatoriaka Föreningens årssammankoxnst

i Stookholm den »7 februari 1801.

Sedan riksarklYarien C\ 2\ ödhner öppnat sammankomiten, upp-

lästes af sekreteraren följande

* Arsber&ttelse f&r 1890.

I den inbjudan, som i februari 1880 utgick t31 bildande af en
Sfensk hiatoriak fSvenin^, uppgafs såsom ett af densammas förnämsta

syftemål »att grunda och vidmakthålla en historisk tidskrift, redigerad

efter en sådan plan, att den borde blifva af intresse ej blott för

fackmä?) utan äfven för hvarje historiskt bildad person», hvarjämte

föreiiiiiLrcii skulle, »när tillgångarna sådant medgifra-», understödja andra

historiska skrifters ut^ifvande, samt främja andra med föreninp^ens

ändamål sammanhängande företag». 1 de den 10 maj 1880 pä den

komätiieraBde ismraankomiten antagna atadgaina angåfvoa oektå så-

dana uppgifter för densamma.
Ben sålunda bildade föreningen har under förlidet år tilliyggalagt

första årtiondet af sin tillvaro, och det kan därföre måhända vara skjl

att för ett ögonblick se till, i hvad mån den kunnat lösa sina upp-

gifter. Af den nrsprnngligen utsedda styrelsens tio medlemmar, till-

böra äuim in i densamma. Någon annan förändring har icke skett i

dess samiuaiisftttning, än att med anledning af f. d. statsrådet Carl-

sons död och i sammanhang med professor Odhners förflyttning till

Stoekholm såsom riksarkiTarie, professor Martin WeibnU int^dt i

styrelsen såsom dess i Lnnd bosatte medlem. £nbet i ledningen sf

fBreningens verksamhet har sålunda nsserligen förefunnits. Denna
verksamhet åter har hufvudsakligen riktats på utgifvande af den histo-

riska tidskriften. Det är jämförelsevis små tillgångar föreningen ännu

förfogar öfver, och styrelsen, som eger hestämmM öfvpr dess literära

verksamhet, har därföre icke vågat inlåta sig pä uttritvandet af några

andra skntter, oin än fråga därom mer än en gång varii väckt. Den
»fosterländska häfdaforsk ningen» har styrelsen däremot vid sidan af

tidskrifkeu sökt främja genom nndeisökningar af enskilda arki?. Tack
Tare egamss tillmdtesgående ha sålunda fSrteokningar öfver familjs^

Digitized by GoogIe



arkiven på Espelunda ock Bergshammar komiat upprättas och lia

sedan ntglfnts som bilagor till årgångarna 1882 ooh 1885 af Historisk

tidskrift, med hyilken dessutom såsom bilagor foIjt tränne förteok-

ning^ar öfrer handlingar ang. Sverige i engelska nrlÉiindB- och arkiy-

poblikatiooer.

Afveii i öfrigt har stvrelseu hittills ej ansett tiden vara inne att

utridga föreningens verksamhet. Den har likväl förlidet år tagit

under öfvervä^ande lämpligheten af att hålla tätare sanimaukoiustcr i

syfte att därigenom väcka allmänuare deltagande för föreningens ätraf-

anden. Utsätepia att i hufVudstaden kunna påräkna den aktiva

medverkan i form af föredrag eller meddelanden, som bäiför &r er-

fordexiig, har under de senarte åren ej obetydligt ökats genom de
många unga krafter, som numera på olika områden där äro verk-

samma. Frågan är därföre fortfarande föremål för styrelsens pröfning.

Utgifvandet af Historisk tidskrift har sålunda i hvarje fall under
de förflatna tio åren varit hufvudresultatet af föreuingeua verksamhet.

Denna tidskrift hade i Historiskt bibliotek utgifvet af C. Silfverstoipe

haft eu föregångare, till hvilken den i mycket, kunde ansluta sig.

Den fUlst&ndiga öfvergången till ett periodiskt oigao medförde emel-

lertid vissa förftndriugar, vid hvilka den i Frankrike i början af 1870-
talet genom G. Monod ra. fl. grundade »Revue historique» sänkOdt
ansågs kunna i tillämpliga delar lända till förebild, i det densamma
på den tiden mer än andra historiska tidskriftsföretag tycktes till-

godose olika intressen. Genom att bereda plats för längre eller kor-

tare upps ifser och kritiska undersökningar af historiska frågor, genom
meddelande af historiska aktstycken eller berättelser af intresse, genom
notiser om företeelser af vikt för den historiska verksamheten inom
och utom Sverige, genom reeensioner af arbeten i synnerhet berörande

svensk historia samt öfreraikter af grannlåndemas historiska liientnr,

genom öfversikter af innehållet i in- och utländska historiska tid-

skrifter, i främsta rummet for så vidt det angår svenska ämnen, har

Tidskriften velat blifvn en föreningspunkt för de historiska sträfvan-

dena och forskniiifrarna i vårt land. I afseemde på uppsatsernas be-

skaffenhet har Tidskriften tagit som rättesnöre: 1) att alla större ar-

tiklar skulle vara grundade på själfstaudiga studier, innehålla eller på-

peka nya resultat; 2) att följaktligen åt den vetenskapliga forskningen

ett gifvet utrymme borde beredas; 3) att på samma gång ämne och

framstäliningssått giima borde vara sådana, att de kunde intressera

icke blott fackmän, utan äfven en större allmänhet, och att om möj-

ligt hvarje hifte borde innehålla åtminstone något af allmännare in-

tresse.

1 hv;id rnån Tidskriften lyckats fylla dessa nppgifter, därom till-

kommer del ej styrelsen att döma. Svårigheterna ha icke varit obe

tydliga både i ett och annat hänseende, och det mera populära ele-

mentet har visserligen ofta fått vika för det strängt vetenskapliga —
af naturliga skal, enär det ej alltid stått i redaläonens förmåga att

jämnt afväga proportionerna dem emellan; den har ofta icke haft

något val, då de nyss nämnda synpunkterna skuUe fosthåUas. Vör
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att emellertid både underlätta begagnandet af Tidskriftens med 1890
atäluLade tio första årgångar och på summa gång gifva en fullstän-

dig bild af sättet, hvarpå den sökt fylla sin uppgift, har styrelsen

förlidet ir beslutat att en mnehlUsofVenikt till dessa årgångar skulle

utarbetas oeb till föreningens medlemmar utdelas. Btt antal af öfVer

100 större och mindre uppsatser eller artiklar, af öfver 600 meroob
mindre utförligt omnämnda arbeten* af öfver 120 refererade periodiska

skrifter samt tio års Bibliografi öfver den historiska literatiiren ang.

Sverige id;\ i kvantitativt hanseende anföras såsom exempel på Tid-

skriftens verksamhet. Ingen period af Sveriges historia före Karl

Johans regering har därvid leranata oberörd. Antalet medarbetare

har under de tio åren kunnat beräknas till 86, och det bar propor-

tionsfis ökats. Under det omkring 30 personer lemnade bidirag till

de tfå första årgångarna, ha 38 lemnat sådana tOl de två sista.

Medan redaktmen i början stundom kunde befinna sig i verklig för-

lågenhet, när det gällde att fylla ett häfte, har detta under de senare

åren lyckligtvis ej varit fallet, och antagligen skall detta förhållande

fortfara. Tidskriften kan sålunda sägas ha blifvit ett organ för en
växande vt tenskaplig verksamhet på det historiska arbetsfältet.

Förhållandena i ekonomiskt hansiuudH äro icke lika lofvande.

Under det att hela autaiet medlemmar 1^82 uppgick till vid pass

3000, utvisar revisionsberitteisen för 1890 ett antal af 952 med-
lemmar, som erlägga full årsafgift (däri ej inberåknade prenumeranter

genom porten), samt 121 medlemmar i Norge oob Danmark, såhtnda

1073 årsmedlemmar, hvartill kcjmma 42 ännu lefVande, som erlagt

ständig ledarn otsafgift, i allt 1115 medlemmar. De ständiga med-
lemmarnes antal h\r ej ökats under året. Årsmedlemmar tillkommo 87.

Styrelsen har under året, såsom sedvanligt, haft tvänne samman-
träden för att ordna Föreningens verksamhet och utse funktionärer.

De senare ha fortfarande varit desamma som närmast föregående år.

Tionde åtgången af Historisk tidskrift har under året utkommit,

inndlåUande 18 längre ocb kortare uppsatser samt granskningar af

ungeftr lika många utkomna historisia arbeten. Utom Historisk bib-

liografi för 1889 har med Tidskriften följt Förteckning öfver »Aeta
Svecica» i »A coUection of the State Papers of Jobn Thurloe» utar-

betad af K. SetterivalL

Om Föreniri^r^^ns ekonomiska aiällning upplyser den af utsedda

revisorer a%ifna berättelsen.

Direftor upplästes följande

Revisionsberättelse.

Af Svenska Historiska Föreningen utsedde att granska de af

Föreningens skattmästare förda räkenskaper för år löUO, få under-

tecknade, efter verkstäUdt uppdrag, härom afgifva följande berättelse:
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Inkomtiema kafr» Yarit följande:

Saldo från år 1889 kronor 11,019:34
961 årsafgifter för 1890 a 5 kr > 4,755: —
d ftfgifter genom postprenumeration å 4,54 * 22: 7 o

7 afgifter för foregående år » 35:—
H. K. H. Kronprinsens åTiafgift » 60:^

r -r . . Jö9 för 1889 1 „ ,bl afgifter fr. Danmark |g a 3 kr.

med 15 % afdrag ^ 170:85
€4 afgifter fr. Norge (hvaraf 1 för 1888) å 2,55 » 163: 20

Hedovisiiiog från Samsou Wallin » 134: 4 0

» » Fritze » 288:4 0

För försålda årgångar och häften » 105: 50

Bilntor uppburna den 31 dcc, 1890 » 397; oi

Summa inkomster kronor 17,141: 40.

Utgifterna,

A rcduktiouakonto kronor 2,738: 7 5

A dktfibutionekonto » 301: 04

A diversekonto » 694: i4

A boktiyckarekonto 2.;" lO: —
Samma utgifter kronor 6,143: 98

Behållningen till 1891 ntgör således,, ,,,, » 10.997:47

Summa kronor 17,141: 40.

Af behållningen ärO insatta

i Sveriges Riksbank:

å depositionsräkniug kronor 5,000:—
i Stockholms Handelsbank

å depositionsräkning - » 5,000: —
å upp- och afskrifningsräkning » 550: 69.

Kontant i kassan finnas » 446: 78

Summa kronor 10,997: 47.

Då räkenskaperna aru lorda med noggrauuliet och omaorg samt

försedda raed fullständiga verifikationer, fl vi tillsljlHka fttll ansvars*

frihet för styrelsens förvaltning under år 1890.

Stockholm den 10 februari 1891.

Harald Wieaelgren. Otto Bergström,

Med anledning af denna revisionsberättelse beviljades styrelsen

den tiiiai^^rkia ansvarsfriheten.

Till medlemmar af styrelsen återvaldes de 10 förotvaiande.
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Till revisorer Återvaldes löjtnant O. Bergstråmooh bibliotelEarieii

H. Wieselgrm och till deras suppleanter fil. doktor B. Lundsiedt

och fil. doktor S. Bergh.

Professor .S". .7. Boethitis höll därefter ett n^rcdrat; med titel:

^Några uniuärkningar om statshvälfmogen 1719 och det därur fram>

gångna samhällsskicket».

Digitized by GoogIe



Om Tordenskjold och. svenskarne

AF

A. HAXKARSKJÖLD

Aret 1717 hade nys5? ingått. Tordenskjold var således i

sitt 27:de år. Först 1709 hade han blifvit sjökadett, men im

var hao kommendör i flottan och öfverbefälhafrare öfver den

ståtliga nordsjöeskadern. Det namn, han fätt af sin konungslige

vän och gynnare, var redan fräjdadt öfver alla tre Nordanlanden.

Peder Wessel hade haft 4jftrfva drOmmar, men Peder Torden-

skjold hade högre och stoltare; »denne bragdernas son» hade

nämligen fattat den djärfva planen att erGfra GGteboig eller

åtminstone att förstöra flottan, varfven och magasinema där-

städes. Kröntes företaget med framgång, skulle han \iiiria

en lysande ära ocli [»å ett afgiirandp sätt ingripa i krigets

*iang. Framgången berodde hutVudsakligcn på den otroliga djärf-

heten i själfva företaget. Om han kunde oväntad komma
öfver staden och som en hafsörn störtade ned på sitt byte,

^
kunde ej det stolta rofvet gärna undslippa honom.

Tordenskjold tyckes redan tidigt hafva uppgjort denna plan,

men snart tillstötte flera omständigheter, hviika måste egga honom

att sätta den i verket. Dessa voro den. ogunstiga sinnesstämning,

som i Köpenhamn mer och mer gjorde sig gällande mot honom

och som hade sin ft^rnämsta orsak i svenskarnes allt mer till-

- tagande kaperier.

* Se hg. ^m tid. 340.

BiiL TU$kri/t 1891 1
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2 A. UAMMAKSKJULiJ

Sedan 1710 hade svenskarne börjat idka kaperi. ^ Under

det stora Nordiska kriget kade nämligen svenska sjöfarten mer ocli

mer aftagit, enär den stördes både af vänskapliga och tiendtliga

makters kryssare. Svenska regeringen hade visserligen en lån^r

tid sökt skydda densamma genom konvojer, men när dessa 1713

upphörde, måste handeln aftyna och kaperiet tilltaga. Genom
sitt kaparregleraente af år 1715 lyckades Karl XII sätta än

mera lif i det sistnämnda. Enligt detta reglemente utsträcktes

friheten att idka kaperi till alla vänskapliga makters undersåtar,

som däraf ville begagna sig, och det fordrades blott, att anmälan ^

dftrom gjordes, samt att hvar och en ffirsåg sig med tillstånds-

bref. Hvarje fienden tillhörigt fartyg skulle anses som god pris,

äfvensom alla neutrala makters fartyg, som gingo på Finland

och östersjöprovinserna, emedan Karl XII förklarat dessa land

i blokadtillstånd. »I reglementet talas hvarken om borgen f5r

möjliga skadeersättningar, ej heller om någon andel i vinsten för

kronan»; ty i sista punkten säges det, att sallt, som kan upp-

bringas och af iloHiaren för pris förklaras, det skall komiss-

hafvaren och dess redare nlUalla, utan någon den ringaste af-

gift till ivongl. Maj:t eller publicum-^. Kaperiet tog nu ett stort

uppsving, och ansenligt var det byte, som kaparne vunoo. £n
ny och förmånlig organisation fick kaperiet genom en förordning

af den *^/2« januari 1716.^ Enligt denna skulle alla kaprar» i

och omkring Göteborg sättas uti ett kompani under Lars Gatben-

hielm, som samma år blef adlad och året därpå kommendör i

flottan. Han bedref nu kaperiet dels. med kronans fregatter,

som han mot kaution fick låna, dels med egna fartyg. Att

han, såsom några påstå, egt 50 fartyg i sjön är osäkert, men
säkert är, att han och brodern, amiralitetskaptenen Kristian,

idkade kaperi med ett stort antal fartyg. Karl XII gynnade

Lars Gathenhieiiii pa tiera sätt, biand armat tick han förse sig

med skeppsvirke fran krrmans skogar, duck mot betalning.

Med en häpnadsväckande vaghalsighet, lycka och vinst be-

drefvo dessa »kaprar^, af livilka några voro engelsmän och frans-

män, sitt yrke. Bade i Kattegat, Skagerack, utanför Lindesnäs

samt i själfva Nordsjön, ja, ända nere vid den holländska eller

' Till grund för denna frntnställDing om k»periei ligger W. Berg, »SuiliDgiir

till Göteborgf h''^foria>, dS ej uiidru Iviillor nnjrifvas

* Lager ui ar k, Striderna vid Veutkusten 1717 ofh 1718, s. G. iMin nrbfU*

ar ca fort^ttning if •amme fStfnttarci efliiindling »lUrl XII:* krig i Norge 1716».
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OM T0BDIM8IJ0LD OCH 8VI118KA1IHK 3

engelska vallen svärmade de onikrino; och togo det ena fartyget

efter det andra. Understundom var det nästan endast genom

desse »kaprar» Sverige upprätthöll postförbindelsen ineddetöfriga

Europa. Den kungliga posten öfverfördes nämligen ofta af dem

till Nederländerna.^ Det byte de togo fördelades mellan kapte-

nerna t förhållande till bvad hvar och en af dem lemnat till

fartygens ntniBtning. Bytet måste ha varit ansenligt, ty Gathen-

hielm lär ha kunnat göra kronan betydliga penningeförsträck-

ningar, nnderstnndom till och med stora fAräringar. I så fall

var det icke alldeles atan^ skäl, som Gathenhielm kunde skrifva

till Karl XII, att han gick >till sjös i den allerunderdånigste

förmodan att göra Eders Kongl. M:t och fäderneslandet ett

allemådiest nöje och välbehag.»* Konuneen följde ock med

stort intresse och »nådigt nöje> den djärtve hallandingens företag,

hvilket man kan se af hans brefvexling med generalguvernören

Mdrner. Till denne skref nämligen konungen fiere gånger, att

han »låter sig i nåder väl behaga bvad iiommendör Gathenhielm

föreslår.:» Och Karl XII gjorde mera än detta; han höll sin

mäktiga hand öfver den lycklige kaparen, så att dennes många

och farliga fiender ej kunde störta honom i förderfvet.'

Att svenskarnas kaperier väckte oro, harm och missnöje i

Köpenhamn är ej att undra på. Någon måste hlifva syndabock

för den skada och de förlaster, som genom dem tillfogades

staten och den enskilde, och denne blef Tordenskjold. Man ansåg

nämligen, att de svenske kaparne aldrig skulle ha vågat eller

kunnat uppträda med en sa stor djärfhet och tVamganL'. om
Tordenskjuid i tid varit ute med sina örlogsskepj*. Nu hade

han i stället handlat försumligt och ej visat sig vu.xeii sm plats

som chef för nordsjöeskadern. Dessa beskyllningar voro dock i hög

grad orättvisa. Han hade sjäif i februari öfverfört trupper från

Danmark till Norge, och redan i samma månad hade han flere

skepp och galerer ute: dock hade han af brist på folk och för-

nödenheter ej kunnat utsända så många som han velat. Men
de, som voro ute, gjorde fleré priser, så t. ex. kapten-löjtnant

Grip, hvilken utom andra priser tog ett holländskt skepp, som

' ÅmiralitctetB i Göteborg skrifvelser i Riksark.
* Gathenhielm till Karl XII 1716 V|o» Amiralitetet* i Göteborg »krifveUer.

* Vryjell XXIX, ss 78-80, ]iar, tåMin nmn «f W. Bergs Samliiigir till

Göteborgs historin. !! > 148—68 kan se, mftnga orikti|pi uppgifter och orittrisa

omdömen om Gathenhielm.
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4 A. HAM1IAB8KJÖLD

förde 115 man svenska officerare och soldater, hvilka lyckats

fly ui" krigstangenskapen och nu voro på hemfärden.

Den *V22 ^^ebr. hade Tordenskjold fått konungens befallning

att före månadens slut vara färdig att med hela eskadern gå

till ejöB. Denna order kom honom dock ej tillhanda, förrän tre

veckor därefter. Samtidigt eller i mars månad anlände flere

engelske kryssare till Norge, som förkunnade, att amiral Byng

snart skalle komma efter med 25 rangskepp, bvilka skalle ope-

rera i Östersjön. Kort därefter gick Tordenskjold till sj5s med
5 fartyg. Nu blef det en svår tid f9r de svenske kaparne, hvilka

äfven finge att göra med engelska kryssare. Tordenskjold

konvojerade som oftast handelsflottorna samt tvang Gathenhielms

fregatter, men endast för en kort tid, att söka skydd under

Elfsborizs kanoner. Han kryssade äfven några dagar utanför

denna fästning, men den ^
]•> april seglade han till Jutland. där

han två dagar senare, till sin stora harm, stötte på en dansk

eskader, som utgått från Köpenhamn för att skydda de danska

handelsskeppen. Tordenskjold misstänkte, att det var hans

fiender, som Öfvertaiat konungen till detta steg. Så var ock

förhållandet. Ty Tordenskjold hade genom sin hastiga lycka

och befordran skafiat sig en mängd afandsmän och ovänner,

hvilkas antal han själf ökade genoni sitt öfvermod, sin själf-

radighet, sin brist på subordination och sin hänsynslöshet Hans

fienders intriger gjorde honom atom sig af förbittring. Han

beslöt därför »att stoppa till monnen på dem» genom en lysande

bragd. Den plan, han sedan länge rafvat öfver, ville han därför

nu bringa till utförande. Den *V'22 sipril seglade han upp till

Fredrikstad, konvojerande 125 handelsfartyg. Utanför denna

stad förenade han sig med sin därifrån utlupna galereskader,

som tagit 1500—1600 man landttrupper ombord. Ben Lnck

han äter till sjös, 96 segel följde honom, af dessa voro ofver

60 kofFerdiefartyg. På höjden af Göteborg tänkte han lemna de

sistnämnda under betäckning af en fregatt och själf styra rakt

på Göteborg för att kasta sig öfver ilenna stad. Men som vinden

var konträr, följde han handelsskeppen iind till Fredrikshavn,

hvarifrån han onsdagen om aftonen eller den 7i8
en gynnande vind styrde upp mot Göteborg, i beräkning att i

gryningen den ^
^3 maj vara utanför inloppet till staden, som

då genast skalle angripas. Men emedan chefen på fregatten

Söe-riddaren, kapten Vosbein, som ansåg sig förnärmad af Tor-
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ox T0RDSN8KJ0LD OCH SVEMSKAIWE 5

denskjold, ej iydt 8in chefs order att taga på släptåg skott-

pråmen Arken Noae, kom Tordenskjold »formedelst» detta far-

tygs ^slette seilads ikke her forend klokken 6 om inorö:enen ».

Det var då för sent att skrida till anfall. Tordenskjold måste

därför liola den dagen liizga stilla för aiik;ir f('>r att af bida nat-

tens m-ti kt r, ty endast därunder kunde toretaget bafva någon

utsikt till framgång. Det var nämligen farligt att på ljusa dagen

försöka passera Elfsborgs tUstning, så ^föyelig» än Tordenskjold

fann vinden för »sitt dessein^. Detta ofrivilliga dröjsmål måste

dock i hög grad försvåra företaget. Tordenskjold hade först kastat

ankar inom Yinga på DanmarksQärden, men längre fram lade

han sig på RiföQärden en half mil från Elfsborg. Hans eskader

bestod af linieskeppen Låland och Fyen, de bägge skottpråroarna

Hielpeien och Arken Nose, 9 galerer, 2 halfgalerer, 1 snansamt

14 dabbla och enkla släpar.^

Företaget bade nnder alla omständigheter varit svårt att

utföra, till och med om man lyckats öfverraska svenskarne; men

nu, då de voro fiirberedda pa antailet, var det farligt, om icke

omöjligt. Dessutom voro de krafter, som stodo Tordenskjold till

buds, icke tiliiäckliga. Han frirfogade nämligen endast (ifver

197—224 eller 203—213 kanoner,^ men som han ej lät (b^ bägge

linieskeppen deltaga i attacken, kunde han vid densamma ej

använda dessas 100 kanoner. Garde har också klandrat Torden-

skjold för detta, ehuru han på samma gång medger, att han

därigenom skulle atsatt dem för den ögonskenligaste fara, »da

der ikke kunde regnes på at vinden jost skoide vende sig for

at gjöre tilbagetoget maligt» — obegripligt nog säga Garde och

Rothe, att vinden redan den '/u maj var ostlig.

' Oarde, 80—81. »Af Particulair Siarnaler,> hvilket aktstycke sven-

skarue foDno pii ^aleren Lucretia, oeh som är undcrtecknadt af Tordenskjold själf

oiiihonl pa T,alimd den 2 maj, framgår, att Tordenskjold ej vid deft-t til]fn!V' firitt

hela sin eskader tned, ty den bestod enligt nämnda aktstycke af '6 linK>».kc-^p —
utom Pyen oek Låltnd nimiiet Syderrauluid — 4 fregatter, 2 sltottprimtr, 9 hel-

pil/Ter. 2 halft;nlcrer. 3 sniiuer, 3 huckcrtcr ( Amiralit^^ts i Höteliorg skrifvelser):

fåledes 25 fartyg utom de 14 dnbbla och enkla sluparne. Nägm nndru fiirtyg

tofde oek ha hört till haiu eskader, men för tillfället varit ute pu kryssning.
' Garde aSger, b. 81, att linicakeppcn och ikottpramin ae lillsammans

förde 170 kanoner, m^n sSsom jn^ iSnprp frnm nänmire sktill visa, förde Arken
Nose 42 kanoner i st. för 24, således bör det vara 1Ö8 kanoner. De 9 gdererna
ikullf (enl. Garde 1 not lid. 18) föra 9—86 kanoner, men jag metiar 15—25
kanoner (enligt en uppgift af vice aniiml Strömstieruii den . l718) Föröfris^

torde jag fl tillii^a, att jag mer och mer funnit min uppfattning bekräftad, att

bld« Garde ooh Rothe, dl de angifva kanonantalet, endaat mena de gröfre kano-
Dcma. Se t. ex. Rothe II, a. Tl^lB.
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6 A. HAMMAS8KJ6LD

Högsta befälet i Göteborg liksom öfver alla svenska trup-

perna vid vestra gränsen innehades denna tid af fältniai.skalken

grefve Karl Gustaf Mörner, som, jämte det att han var jjuver-

nör öfver Göteborf^ och Bohuslän, äfven var generalguvernör

öfver Närike, Värailand, Dalsland, Vestergötland och Halland.

Sin första bragd hade han utfört år 1701, da han efter slaget

vid Duna som genWalroigor i spetsen för 1500 man kavaMeri

och dragoner besatte Mitau och där bemäktigade sig sachsiska

härens stora förråder. Den tiden var han en naiv och lefnads-

glad inan, som bland annat dråpligt skref följande till en af

sina vänner: »jag försäkrar Bror, att jag bar så godt, att här

icke är en i staden, som icke håller af mig, efter ingen har

torts röra någonting, och allt hvad som på slottet är, har jag

förseglat, som äro mycket vackra saker Jag logerar hos

en köpman, som tillika är den f5mämste kommissarien här, och

har fått hela hans kallare med allehanda vin. Gud gifve jag

nu rakade mina goda vänner, då skulle de tacka mig.v^

Sedan dessa glada dao;ar hade tiderna mycket förändratss

och Karl Gustaf Mörner med dem. Men han hade med mod

och skicklighet deltaiiit i sin konungs krig, särskildt hade han

utmärkt sig vid Klissow. Under fälttåget i Norge 1716 hade

han likaledes visat sin duglighet som general. Nu var han fält-

marskalk och generalguvernör. Man har påstått, att han i sist-

nämnda egenskap icke har varit fri från egennytta, men äfveu

om så varit fallet, måste man dock erkänna, att han med nit,

vaksamhet, duglighet och kraft förvaltade sina ämbeten, åtmin-

stone det militära.

Tordenskjold hade visserligen sökt hålla sin plan mot Göte^

boig hemlig och för den skull endast konfererat med generalen

en chef i Norge baron Yedel, :»ikke foragtende ordsproget, at

få gjsemrae bedre end mange.^ Men detta oaktadt hade Mörner

fått underrättelser om, att något vigtigt matte vara a bane.

Redan tidigt hade han förnumuiit, att i Freduk&tad soldater

fördes ombord på galereskadern. Och äfven om han ännu ej

trodde, att det var (iöteborg som anfallet gällde, fick han dock

snart veta det genom cn svensk ryttmästare, som föregående

år af norrmännen blifvit tagen till fånga och vid denna tid på

sitt hedersord fått tillåtelse att återvända till Sverige. I Udde^

* Acte HifltoricB, MÖrnen bref dat Mltan den 15 jnli 1701.

Digitized by GoogIe



OM TORDENSKJOLO OCH SVENSKARNE 7

valla sammanträffade denne med Mörner och berättade för he-

roin, att det i Frediikstad varit ett allmänt tal om, att Torden-

«kjold skulle ano^ipa Göteborg. Pa sin väg till Sundsborg fick

Mörner i Tanums prestgård höra, att Tordenskjolds flotta passerat

<Jär förbi enligt uppgift med 3,600 man landttrupper ombord,

således omkring 2,000 mer, än det verkliga ADtalet var. Tiii

konungen skref Mörner den att han »gjort den anstalt som *

mttjligen ske kan.» Alldeles liri från oro OfTor fiendens före-

hafVande Ittrer han doek ej ka varit, ty efter ett kort besdk i

Sandsboig återvände han så godt som omedelhart direfter till

Cröteborg, dit han ani&nde den maj. Genast vid an-

komsten nr vagnen måste han stiga till häst fSr att taga försvars-

anstalterna i ögonsikte.^ Hdmer måtte dock långt f6t detta ha

gjort sina anstalter, ty den visste Tordenskjold, att fienden

genom uppförande af skansar och »grov sky t dagligen fortifice-

rer sig meget strerk ved Gothi iil*org, Elfsborg og Gamle og

Nye Verv.»* Häri liade ej Tonlpnskjold bedragit sig. Vid hans

framkomst till Göteborg voro mellan Käringberget och Gamla
Kltsborg vid ofvannämnda varf^ två batterier uppförda, hvar-

dera af 12 grofva kanoner.

Försvaret af själfva inloppet till staden åter hade vice ami-

ralen Olof Strömstierna ordnat. Trots olyckan vid Dynekil åt-

njöt han fortfarande konnngens förtroende. Personer, som aldrig

gjorde svårigheter eller sågo sådana samt dftij&mte v&l fttUgjorde

sina plikter, stodo jo alltid v&l hos Karl XII. StrOmstiema

hade d&rf5r ook efter viee amiralen grefve Axel Lewenhanpi,

som ådragit sig konungens missnöje, blifvit kommenderande ami-

ral i G<Vtehorg. Han hade Sfven visat sig detta uppdrag värdig,

ty med stor energi och duglighet hade han gått i författning

om eskaderns ökande och förstärkande. Kort efter olyckan vid

Dynekil hade han nämligen åter börjat skatfa sig en galer-

eskader. Häri lyckades han dels genom att upptaga de i nyss-

nämnda vik sänkta fartygen, med hvilka han förenade några

andra, som ej varit med vid Dynekil, nämligen galererna Bellona

* Mdner till Karl XII den '/»i GeDeralgaTcindreinas skrifTdier.

* Toideotkjold till fttnirditetet. Rotke, II, i. 161—63.
' Tordengkjold uppger endast det ena batteriets knnooaotal, men om det

andra mgf^r hnn tligeled"^ mrä onitrendt 12 svflere l<nuoner beHiit.» Kothe, 11,8.

184 har dock »12 og Ib évsnTn kanoner». Honom bar Garde följt. Tornqviat, a.

tf8 tni^fvcr ej kuuMiuitalet vid nigatdet» bttttffek.
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8 A. HAMMARSKJÖLD

och Victoria samt brigandnerna Sjöman och Krittiaaia, dels

genom nybyggnader.^

Samma egenskaper Ijrde han ock nu i dagen vid de för-

svarsanstalter han vidtog mot Tordensk jold. Tvärs ötVer älfven

fran Nya varfvet — något ofvanför det ena batteriet — till

Hisingen förtöjde baii 4 fregatter ocb galeren Wrede. Inloppet

var därjämte tillspärradt med en bom eller urof jämketting.

Bristen på båtsmän och soldater gjorde att flera fartyg ej kunde

användas vid försvaret. Af de förstnämnde hade endast få

under vintern behöfts i Göteborg, och man hade ej ännu hunnit

inkaila de permitterade. En annan dei var ute med Gathen-

hieiins kaparefartyg. Af landttrupper åter fuonos i stadea och

dess närhet sachsiska regementet och Smålands tremänniogs

regemente under öfrerstanie Zengerlein och Cronstierna. Dessa

trupper posterades längs stranden af Käringberget. Till staden

drog man äfven den i dess närhet liggande grenadierbataljonen,

som blifvit beordrad att afgå till Strömstad^ men ännn ej kunnat

afmarschera, utan därför varit förlagd mellan Kongelf och

Uddevalla.

Af otVaiinämnda skildring torde framgå, att Mörner haft

rätt, då han den ^^^^ skref till Karl XTT, att han >gjort den

anstalt, som möjligen ske kan.» Tordenskjold skuile således i

alla händelser ej kommit öfver svenskarne oförberedda, äfven

om han från Fredrikstad kunnat styra rakt på Göteborg eller

anfalla den ^/^^ maj i daggryningen, såsom han haft för afsikt.

Strömstierna hade brandvaktslupar ute för att icke blifva öfver-

raskad samt sannolikt äfven före Tordenskjolds ankomst sina

fartyg förtöjda vid inl(^pet samt bommen för detsamma, åtmin-

stone om natten.

På eftermiddagen den '/13 Tordenskjold själf och

mönstrade hvart fartyg af sin flotta, och sedan gudstjänst hållits,

kommenderades allt manskap såväl af båtsmän som af soldater

att till pråmarna och galererna öfvergå från linieskeppen, som

* Enligt StTöniftieiiiH fönlsg — bland Amiral iteteti i Göteborg skrifTelitr

— (lat. Lund ^'/j 1717 skulle galereskadern komma att bestå af: 7 galerer (4

nnder byg^rnnd) 1 ijiiliot. 1 präm (fr. Lnii(li»krouftV 1 brännare. 6 bri^niitiner ^3

under byggnad j, 4 äkärbåtar. Dessa furtyg furdrade eu besattuiug af 10o5 båtsman

oeh 16o4 soldater. — ÖrlogHeskadera beilod af fregatterna Halmstad, Kalmar,

Stettin och Varberg om 40 å 44 kanoner, samt Fredrik och Chfirlntta otn 36

ocb 28 kanoner. ]}es8a behöfde 1,220 båUmän, soldater och nnderoftieerare. En-

ligt Karl XfT:0 reaolutiott på WHiten meaorMil alinlle bemttningen på bägge

cikadrarna tillaammau bettå af otokring 4,200 man.
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hvartdera hade Öfver 500 mans besättning. På hvart linieskepp

kvarstamiade endast 50 båtsmän, i Vinden hade under dagen

varit :sföyelig», men mot aftonen vardt det Btiltje. Onikrincr kl. 9,

då det något raörknat, lät Tordenskjold bogsera fram galererna

mot och förbi Elfsborgs fästning. Klockan 1 ^'.> på morgonen

förkunnade kanonernas dån för Göteborgs innevånare att Tor-

denskjold skridit till anfall. Kanonaden öppnades af Elfsborgs

fäfitoing ooh Arken Noae, bvilken under den tappre kapten löjtnant

Grrip gick i spetsen för flottan. Arken passerade förbi fäst-

ningen trots den häftigaste eld, som den likväi endast med
några få skott besvarade. Ett af dessa krossade dock ftst-

ningens flaggstång. Efter Tordenskjolds oider skulle Grip styra

rakt moi svenska eskadern och sysselsätta djenna, tills den andra

pråmen, Hielperen, samt galererna hannit komma fram, hvilket

snart sknlle ske. Grip fnilgjorde sitt uppdrag med sin vanliga

tapperhet. Han avancerade mot de svenska fartygen, som 2 å

3 stycken skiftevis hala de siii ut på strömmen och besköto

honom. Under 1 ^
4 timma måste Arken Noje ensam uthärda

såväl elden från fartygen som från ett af batterierna och Elfs-

borgs fästning, ty så länge dröjde det, innan Torde n&kjold och

de öfriga fartygen och sluparna hunno fram.* Meningen var, att

de sistnämnda skulle hålla sig nära stranden af Hisingen för

att tillhandahålla de brännverktyg, med hvilka de svenska far-

tygen, varfven och magasinerna skulle stickas i brand, sedan

Tordenskjold lyokats genombryta Strömetiernas slaglinie.

Hed Tordenskjolds ankomst vardt kanonaden fruktansvärd,

och striden fortgick sedan nnder fem timmar med sidan häftig-

het å båda sidor, att Tordenskold själf säger, att *i n«rv»rende

krig er ikke passeret en n»r så skarp batalj»' som denna strid,

hvilken var den I8:de i hans lif. I ryggen hade han fästningen

Elfsborg, i fronten Strömstiernas eskader och batteriet vid Nya
varfvet. pa högra sidan batteriet pa Käringberget, som dessutom

«

*

var besatt med de bäL'£?e infanteriregementena. Ofver dessa för-

des kommandot af \>iu}» i leunk af Ile^öt n, hvilken dagen förut

pa eftermiddagen af en tillfällighet ankommit till Götebort?.'

Tordenskjolds lysande mod har aldrig i någon batalj strålat

med större glans än i denna. Öfverallt måste han vara tilUtä-

' Rothe. TI. i. 181, Grips bref.

' Rothe, 11, 8. 185, Tordenskjolds bref till amirfthtetet den V»-
* Geijer, Aeta ct UHm, a. i49--50.
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des »og reguleie alting, hvor den störste ild var». IM Jan liaii

niidt i värsta kulregnet stod i sin slup och kommenderade,

kroa.sade två 36 h kulor slupen. Han hade knappt hunnit kasta

sig i en annan, förrän årorna på denna biefvo bortskjntna^

Äfven hans fartyg ledo mycket af svenskarnes eld. Kedan i

böljan af attacken tick galeren »Lovisa från GhristiaDsand» fem

graodskott, dess bes&ttmn|it vardt visserligen rSddAd, men ftur-

ty^t, som var »en stor och skön galer», togs af STeoskania.

Pråmarna och galererna voro illa sönderskjatna, bägge pi^Mnia
samt somliga gulerer voro dessutom »sa Igenoroborrade, att tim-

roermftnnen ännu den ^^/^g maj bafb dfirpa att arbeta.»'

Men äfven de svenska fartygen ledo betydlig skada, ty >de

blelTvo tftmligen genomborrade»,' närmare detaljer dliom saknas

likväl. Tordenskjold påstår, att ett svenskt fartyg varit n&ra

att sjunka och att det jämte två andra inhalats, hvarefter två

nya fartyg intagit de sistnämndas plats.* Att de svenska far-

tygen lidit mycket, framgår ock otvetydigt ur svenska källor,

så magra dessa än äro. Däremot torde förlusten af manskap

varit mycket ringa att döma af prin?» Fredriks bref till sin gemål.*

Till kl. 6 Vo fortsattes denna liäftiga eldstrid. Men till slut

insåg Tordenskjold, att det var omöjligt att forcera Strömstiernas

linie, ty lika litet här som vid Dynekil vanhedrade denne

amiral den gamla äi^orika »blaagule» flaggan. Men »lyckan, som

nästan aldrig öfvergaf Tordenakjold, Imde honom äfven vid

detta tillfälle från total nndergång genom en gynnande ostlig vind,»^

som han begagnade f5r att draga sig tillbaka till linieskeppen.

Om Strömstierna haft mera sjöfolk på sina fartyg, så att

han kunnat förfölja fienden, skalle denne »icke sluppit tillbaka

utan svåra förluster.» Under reträtten återtogo dock svenskanie

den vid Dynekil förlorade galeren Locretia. Sist vid återtåget

' Siunnin bref till amiralitetet, Roth(;. II. s. 184.
^ Se den utväxlade båtstnaoDen Berndt Langhs »sannfärdiga berättelse» opp-

Mlt af Lars Barck den 14 maj, Amiralitetets i Göteborg skri fvelser.

3 Mörner till Kurl XII den */y
* Tordenskjold till nniirnlitetet den

j,. Han synes mig dock gjän sin»

egua förluster så små och sveuskaraes aå stora som möjligt.

* LftgerinaTlc, 12 not 1. L:8 appfattaing af KvA bref till Ulrika

Eleonora (?»eljer, Actii rf littrr-r- s. l.")0) ):"iTt 'pi' c] fiitrnda. Konun(jtTi mruar

oredersägligen de svenskn lart^gea med oidet »våra», ej »soldater eller båtsmän

eller oek bftdndera.» TV han ffkrifVer »nan menar, att den» (daminuniea) hatyg
skall blifvit tämligen väl tillpyutode, och att de haft en god afgtng pl folk, vdra
•kola myrlcet därvid blifvit träffade».

' Tornqvist, s. 89, hvilken säluoda instämmer med den danske militär-

författoxen Garde (ae tid. 8^ 84).
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var Arken, Noae, liksom den varit först vid anfallet. Utanför

Nya Elfsborg kom dock pråmen på grund. Den blef nu häftigt

beskjuten frän fästningen, och samtidigt närmade sig 2 svenska

galerer i'ov att äntra Arken. Men Grip niottoc dem med ett sa

väl riktadt lag, att de måste draga sig tillbaka med oförrättadt

ärende. Kort därefter lyckades Grip med tillhjälp af en norsk

galer fä sitt fartyg flott, sa att han kunde förena sig med eska-

dern. Först klockan 8 upphörde kanonaden. Ungefär vid denna

tid hade Xordenskjold med de fleita fartygen återkommit tili

liDieskeppen, BOro lågo mil utanför Elfsborg. Den dansk-

nonka eskaderns förlaster oppgifvas till 52 döde o<^ 119 sårade.^

Om förlasterna på svenska sidan finnas inga uppgifter. I

ett knapphändigt bref till Karl XII skrifver Mömer att de ännu

ej kunde nftrmare angifvas, ty han var sa uttröttad af nattvak

och hade dessutom så mycket i hafvudet, att han ej kunde när-

mare skildra striden, men general-adjutanten Sparre skulle mundt-

ligen berätta konungen alla partikulariteterna.»^ Att de svenska

fartygen blifvit rätt illa tilltygade är redan omnamndt.

Xordenskjold stannade ännu några dagar kvar i nai lu ten

af fästningen. Det berättas, att han svurit att snart förnya

anfallet. Man arbetade därför pa varfvet med största ifver för

att få alla fartygen i ordning. Sjöfolk tillkallades äfven. Den

^Z^,, maj hade Mörner b&gge de eröfrade galererna och 3 andra

färdiga. »Om de 2, som voro under byggnad, äfven varit det,

skalle vi icke länge betänka oss, förrän vi skulle gå på dem.

Fregatterna lagar vice-amiralen till, som han tror bäst få fär-

diga.» Stiömstierna ville ha landttrupper på galererna, men det

stred mot konungens befallning.'

' l>et är möjligt, att denna uppzift iir riktig, uiea förriin mau fått se Tor-

deiiskjolda egeo rapport om förlnBtema, kunna dessa ej med säkerhet uppgifvM.
Rothcs uppgifter behöfva kontrolleriis .Som htm och niXnc;» danskit forfitt^re efter

honom ofla uppgifva srenskarnes förluster efter ftnj;ars och öfverlöpares utsago,

torde det ieke v«n nr vägen att aiifSn, htrid Berndt Langh säger om danakamei
förluster. I sin berättelse säger han, att de »förlorat med döda och kvästa efter

allmänt tal H86 man med öfver- och nnderberäl.» Häribiand voro m&nga offi-

cerare och isTUDerbet af lundroilisen. »Pti skeppet Låland, hvarest alla blesaerade

blefvo ombord förde att förbindas, voro alla rum uppfyllda, oeli icke hinte de för-

bindas tnnnn kl. 12 om natteu, hvuraf ock dat^eii et't<'r nfifrm fTpnnni rlridrn nflidit »

Langhs ö/riga up^fter stämma i hnfvndsak med tlere af Tordeuskjolds egna,

dirfSr torde lume nteago ieke alldelef bon lemnee nian afteende (jfr t. 10 not S).

* Mörner till konungen den */y
* Mörner till Karl XII "/• Tordenskjolds uppgifter, att Möruer låtit sam-

Buuidragft 10,000 man landttrnpper till Göteborg, äro slldelet (grundade. Det enda
krigaftilk hnn utom grenndierlwteljoaen tillkallaide var UtimiB.
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Tordeuskjoid var å sin sida icke heller overksam. Den ^
,^

maj sände han 2 halfgalerer och 3 dubbelslupar u})|) i Kongs-

backaviken för att sticka 2 pa varfvet stående gaterer i brand.

Detta misslyckades dock, men i stället uppbrände de >en sköo

repsUgarebana i Onsala socken» och »commandeur Gathenhielms

moders gård,» samt flere fartyg och skeppsförnödenhecer.^ Den

>7ti T^^i Toidentkjold tillbaka till Galtöhofvud. Häri-

från hon han fortfarande Göteborg i blokad ända till den ^Vse
maj på aftonen, då han npphäfde densamma och afseglade ti Ii

Norge. Härunder plundrade han i bohuslänska skärgården.

Tordenskjold afseglade på grand af flere samverkande or-

saker. Han kände sig f5r svag att upptaga en ny strid med
svenskarne, och en sådan kunde när som helst väntas, enär

Strömstierna kort förut till stor del fcitt enroUeringsmanskapet

oiuLoid och beredde sig att utlöpa.^ Htirtill kom att stor sjuk-

lighel rådde bland Turdeiiskjolds manskap. Han hade för den

skull "^mycket ringa besättningar pa sina skepp och pråmar

samt galejor».^

Tordenskjold hade företagit anfallet pa Göteborg för att

genom en lysande bragd stoppa till munnen på sina belackare.

Hans motgång gaf dem na endast ytterligare anledning till

klander. Den mäktigaste af hans ovänner var vice amiralen

Gabel, hvilken allt sedan Tordenskjolds seger vid Dynekil lär ha

visat honom en viss afvoghet, som dock af åtskilliga omständig-

heter torde kunna förklaras, om den än icke kan gillas. Kort

efter blokadeoe upphäfvande skref han nu i sin egenskap af

öfverkrigssekreterare, d. v. s. ungeför hvad vi nu skulle kalla

sjöminister, till Tordenskjold ett bref, som icke kunde blifva

annat än obehatrlist för mottagaren.

Gabel klaiHlrade först och främst biokadens upphäfvande

samt befallde i konungens namn Tordenskjold att hälla sig

beredd att i förening med H engelska skepp tcirnya densamma.

Han synes vidare hafva tämligen detaijeradt föreskrifvit Torden-

skjold det sätt, hvarpå han skulle umgås med engelsmännen.

' Rothe, II, 8. 188, Tordenskjold till amiralitetet den Hvad Torde»-

skjold hiir >efter tillforladelig Efterretnillg» WågfiK om StrfimitienUk Oeh koBttUI-

danten på Elfsborg saknar all grund.
* Rothe, II, s. 303, ToTdeoskjoM till öfreraniralitctet. Mönar till Karl

XII den
^ Langs berättelse. Tordenskjold till Fredrik IV den '% och Kothe,

1. 219—22 oeh ; 234.
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Därefter låt amiralen honom veta, att konungen icke var nöjd

med den »sista aktionen>. Och ti il nst fick Tordenskjold det

bäskaifte pillret i förmaningen, att vara »facil» i sitt amgfinge

med nna underordnade.^

Når Tordenftkjold mottog Gabels bref, var ban syseeliatt

med fSrberedeleer till trapptra&sporter ned till Danmark samt

med anordningar i^r konvojerandet af 140 handeleskepp. Dagen

därpå, den ^/^^^ jani, afseglade han till Fladstrand. Den

juni styrde han åter upp mot Norge, konvojerande 68 handels-

fartyg. Han hade na htven med sig pråmarna Hielperen och

Arken Nore, som efter Göteborgsblokadens upphäfvande varit be-

ordrade ner till Daiiniark. Den ^'/22 J^^"^ kastade han nikar i

T.arkulen. Redan före sin afresa från Laurvjg hade iurden-

skjold f(ir fjaltM * .skadei Fi Iteuärt nytt och tillräckligt manskap af

landttriipperna, ty af det han fatt i slutet af april återstod efter

knappt en månads tjänstgöring endast en fjärdedel eller 400

man i tjänstbart skick. Denna begäran afslog Vedel visserligen

icke, men han ansåg, att Tordenskjold begärde för mycket folk,

då galereskadem var förminskad med 2 fartyg och det endast

var fråga om en blokad, ej om att gå anfallsvis till väga.'

Åfven på ammunition och proviant yrkade Tordenskjold, innan

han ville aftegla till Göteborg: det vore oförsvarligt att låta

folket af brist på proviant »crepera».* På klagomålen Ofver brist

på proviant knnde Vedel svara genom att hänvisa till sina före-

gående skrifvelser. Konungen hade nämligen förbjudit honom
'

att för tiottans räkning taga någon proviant ur de för landt-

regementena upprättade magasinema. Han menade, att han

bistått Tordenskjold med allt hvad lian kunnat, ja, lämnat lio-

nom mera än lian strängt ta^et iiatt rätt tiil. Sålun<la kunde

han* ej vara skuld till, att Tordenskjold ej följde sina order och

förfogade sig till sin post.^

Att Tordenskjold skulle gå till sjös under juni månad och

det både med örlogsskeppen, fregatterna och galereskadem för

att hindra svenska sjömakten att sätta sig fast vid Norges

kuster eller i Dynekil och StrOmstad, var en af Vedels lifltgaste

' Detta fnmgir »f TordMflnoiat bref till Vredrik IV »/a« Rothe, II, t.

223—27.
* Lttiferniftrky a. 15.

'Rothe, II, 1. 234, Toi^eulcjoU till Vedel den 1717. Se Kfven

fdljftnde sidor.

* Lagermark, ä. 16.
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14 A, HAMMAIMIJÖLD

Önskningar.^ Vedel Iruktade nämligen, att svenskarna vid denna

tid auyo skulle vara färdiga att inbryta i Norge; i slutet af juni

fann han dock, att denna fruktan var ogrundad. Ehuru sist-

nämnda skrifvelse var svar på TordenskjoJds bref nf da gen

fprut, i hvilket han först låter Vedel förstå, att han tänkte an-

falla Strömstad, kan det dock icke sägas innehålla en befall-

ning till ett sådant företag. En sådan ksnde ja Vedel icke

heller enligt sin egen uppfattning gifva, emedan :»han aldrig af

konungen fatt någon befallning att blanda sig i sjöTåsendet.»

Men om än detta bref ej innehöll någon befallning till Torden-

skjold oiD ett anfall, kan det dock, såväl som ett annat af den

30 juni, s&gas innehålla en uppmaning dfirtill. Tordenskjold

ansåg sig ock genom detsamma »animeres at studse fienden udi

sit Forehavende og Dessein.»'

Äfven oni en dylik uppmaning ovedersägligen låg i bägge

skrifvelserna, k.iii Tordenskjold dock icke därigenom helt och

hållet frikännas från att aK i l^en ha handlat mot sin instruktion,

ty enligt dmna skulle sn i-ka generalitetetr* rådfrågas, da det

gällde att ga offensive tillväf^za. ineu detta hade ej Tordenskjold gjort.

Efter det misslyckade autället pä Göteborg hade han såväl af

konungen som amiralitetet fått befallning att ej inlåta sig i något

slikt företag, förrän han först projekterat, hvad han ämnade göra/

I sitt bref till konungen af den erkänner också Tor-

denskjold, att han företog anfallet »på egen hand.» De under-

rättelser han hade om Strömstads befästande och om trans-

porterna till denna stad styrkte honom i hans uppfattning, att

svenskarna skulle bruka denna stad ti 1 1 ett magasin och till »et

refugium söeverts».^ Man borde därför ej gifva dem tid att

fullborda dess beflstning, utan tvärtom genast söka ruinera den

som fanns. Medan han väntade pa de 3 engelska skeppen, som

i förening med hans eskadrar skulle blokera Göteborg, ämnade

han anfalla Strömstad, ty ensam kände han sig för svag till

den anbefallda blokadcn, considererende. at de bluijuerende ne-

cessario måe have inere furce end do Ijldijuerte . Någon egent-

lig håg att nu blokera Göteborg kuude han därför knappast

' Lageruaark, 8. 16. Vedel till Torden»kjold den 'V«.
' Lngrerniarlr, •. 17. Hnra denne flkf. kun fönwlM tit det fSnti^Bd»

brafvet innehåller atminfltone en uppnianlag tilf anfiillet Sr sT&rt att fSntå.
' lUihe. 11. ». %.
* Kothe, U, 8. 223.
• Rotlic, II, e, 216—47, Tordtnakjold till Fredrik IV den
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OM TORDEliäKJOIJ) OCH SVfi^SKABNE 15

hafva, så mycket mindre som han visste, att sedan sista an^»

fallet på denna ort »er dens hele passage således med batterier

forsynet, a t der nu intet ved attaque ei at udrette.» Vid Göte-

l>oj\f \ai således ingen fördel att vinna, men väl vid Strömstad,

om han lyckades forstora befästningar, transportfartyo: ocli maga-

siner därstädes. Därpå kunde han ju företaga blokaden af

Göteborg och Marstrand, sedan de engelska skeppen ankommit,

eller han sj&lf fått den förstärkning af 2 linieskepp och 1 fre-

gatt, som han ansåg sig behöfva, om han sknlie vara ensam.'

Men ännu hade han ej fått den proviant han begärt, heller

allt det manskap, som han behöfde fdr galereskadern, eharu han

änder en månads tid uppvaktat Yedél med bref härom. 400

man fattades honom nämligen ännu den ^j^^ juli.'

För en person, som var så full af eld och verksamhetslust

som Tordenskjuid, måste det ha varit i högsta grad harmligtatt

på detta sätt se sig hämmad i ett så vigtigt företag. Denna

känsla måste få ytterligare näring, da han genom sina spioner

och rekognosceringar fick veta, att och huru sveiifikarna mer och

mer beläste sig längs Bohuslänska kusten och därigenom för

hvarje dag gjorde vägen för sina transporter allt tryggare.

Hans örnblick hade fran första stunden upptäckt den fara,

som hotade Norge från Strömstad, om svenskarna hunno göra

denna stad till en befästad nederlagsort för sina krigsförråder.

Redan den '^/,^ jani hade kapten Sahlgaard på Tordenskjolds

befallning med fem fartyg af galereskadeni försökt förstöra några

sex dagar förut till Strömstad ankomna svenska transportfartyg,

hvilket dock fullständigt misslyckats. Detta bidrog att Su ytter-

ligare stegra Tordenskjolds ifver efter att själf angripa den ny-

beftsta staden.

Omsider fick lian af Vedel hvad han så ofta begärt både af

ammunition, folk och j^enningar. Från Köfienli nim ater tick lian

den så länge efterlängtade provianten samt desMiiom till örlogs-

eskaderns förstärkande linieskeppet Göteborir. Detta fördes af

kapten Rostgaard, under hvilken Tordenskjold som nybakad löjt-

nant en gång tjänat.

Den ^/^^ juli seglade han från Fredrikstad med de förenade

örlogs- och galereskadrama mot Strömstad, hvars haron med där

liggande transportfartyg han hade svurit att i grund »ruinera,

' Rothe, 11, 8. 240, TordcMkjold till Vedel
' Rothe, II, s. 244, Toideiwkjold till Frcarik IV.
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16 A. HAMMAB8KJÖLD

kosta hvad det kM>tii \ ille. Men här skulle han ock för första

gånsen i sitt lif stöta {)a en motståndare, som i mån<2a afseen-

den var hans like, i några till och med haQs ötvennan, detta

senare fiminför allt i krigisk erfarenhet. Ty denne motståndares

militära egenskaper hade utvecklats i bortåt 20 fälttåg, och de

fletta af dessa hade han gjort vid en kår, som på den lidea i

hela vftriden icke hade sin like i vapenskioklighet och mod,

nämligen Karl XII:« drabanter. Med dessa hade han i han-

drade fältslag trotsat farorna och döden både i det häftigaste kal-

regn och det fhiktansvärdaste handgemäng. Vid denna kår hade

han stigit från den ena graden till den andra, oeh detta genom

sin tapperhet och sitt svärd, icke genom bördens slump eller

förnäma gynnares gunst. Han var den siste, som Karl XII

gjorde till ka})tenlöjtnant vid sina drabanter, d. v. s. till deras

chef, detta likväl först i början af 1718. Men nu, år 1717, var

han endast generalmajor af kavalleriet och ciief för det Skånska

ståndsdragonregementet. Da skref han sig ännu Johan Hiertta,

men längre fram, eller sedan han blifvit friherre, Giertta.

— Äfven han hör till de hjältar, som nu äro mera än half-

förgätna, och dock torde han ha utfört lika många hjälte-

bragder som Tordeoskjold, ty han var alltigenom en äkta karo-

lin. Denna hans egenskap och slaget vid Strömstad berättiga

honom att blifva föremål för en något utförligare skildring.

5.

Johan Giertta^ föddes 1666 i Narva af >hederliga svenska

föräldrar,» som härstammade från Finland. Hans förfäder tyckas

ha visat duulighet i rikets tjänst, enär de hade för sina »trogna

krigstjänster fuller af ufverheten tur lang tid tillbakais varit för-

tröstade oni adeliirt stånd och värde, änskönt del ej straxt kom-

mit att vinna sin fullbordan.»^

* £haru han ännu ej skref sitt nanm på dettA sätt, har jag dock trott mig
Mn Arifva det al, son bu tjätf gjorde det de aieta ftreii mi éti lif. — Till

gruad för denna lillu biogratiska teckniiiL; H^^i-r HierttuH friherrediplom dnt. deti

1719. Kör vim detaljer orh upplysningnr har jag användt Norbei^ och G.

HjörliDS arbeten om Karl XII aamt Poniatovakia till avenaka öfVeraatta anteekningar,

Hift. Tid skrit t 1890.
' Dcu bekanta avanaka familjen Hierta, en mycket gammal frilaeittf bar ej

med denna att skaffa.
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Johan liksom hans yiiLire bröder Kristian och Johan Adam
tyckas tidigt nog blifvit faderlösa, men dook \m ett eller annat

vis, i synnerhet Johan, lyckats fa tillfälle att inbemta de

vetenskaper, hvarigenom de i längden kunde göra sig af fäder-

neslandet väl förtjänte. Två af dem blefvo generaler, den tredje

öfverstelöjtnant.

£när den unge Johan hade »en medfikld naturlig böjelse»

för krig^j&DBten, ingick han redan år 1679 såsom simpel

mnsketmre vid öfvenste von Fnnckens regemente, som låg i

Narva. Det var, som bekant, nnder Sveriges storhetstid icke

ovanligt för unge m&n både af frälse och ofrälse börd att börja

som mttsketerare eller r3rttare för att omsider uppnå arméns

och rikets höizsta värdigheter. Ar 1687 blef Giertta befordrad

till drabant, hvaiuied följde officersgrad, och kom nu i tillfälle

att i»lifva känd af Karl XI. Efter några års tjänstL^r^ring vid

drabantkaren fick han (1695) denne konungs tillstand att ga i

utländsk krifrstjänst ocli gjorde också med tapperhet och duglighet

några fälttag under det pfalziska kriget. Vid belägringen af

Namur, 1696, hade han »sig så berömiigen förhållit», att Karl

XII år 1698 befallde honom, »såsom kunnig på de främmande

orter», att medfölja den beskickning till £ngland, som sknlle

återlemna de insignier af stmmpebandsorden Karl XI en gång

innehaft.

Ar 1700 vardt Griertta korporal vid drabanterna och deltog

såsom sådan i slaget vid Narva. Han var äfven med i slaget

vid Dfina. Det enda svenska kavalleri, som hann föras öfver

floden, var just drabanterna och en half skvadron af lifrege-

mentet. Tiilsamiiians utgjorde hela dt-nna styrka högst 250

man, men fick det oaktadt stort inflytande på slagets utgång.

Ty da sachsarna på en gång med sitt kavalleri anföllo sven-

skarna i ^'"igge flankerna, störtade drabanterna under Arvid

Horn jämte nyssnämnda halfva skvadron lik en askvigg mot

Steinaus kyrassierer och ett annat sachsiskt kavalleriregemente,

hvari genom de räddade svenska fotfolket att från högra sidan

blifva nedhugget.

Äfven vid Klissow voro drabanterna och Giertta med. Då
sachsarna äfven här anföllo svenskarnas högra ftank och genom

sin öfverlägvna, massa höllo pa att bringa lifdragonerna i full-

ständig oordning, sprängde drabanterna fram till dessas hjälp.

HUt. Tidskri/t 18^1 ^ 2
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Med fina lan2a viraklingor^ högg diabantskvadroneii sa skarpt

in pa tieDderoa, att lifdragoneroa fingo tid att ordna sig, hvar-

efter de, såsom fienden sade, så fast hrdlo tillsammans, som om
de »varit gjutoa af j&ro>, och till slut Dödgade sachsarna

att vika.

Slaget yid Holofzin gjorde Giertta till löjtnant vid dra-

banterna. Han hade således nu öfverstes grad, och da han an-

sågs värdig en sa hög befordran vid denna berdmda kår, måste

han ha hört till de tappraste bland de tappre. »Hvad de svenske

ryttame utförde vid Holofzin,» sftger en utländsk militärför-

fattare, >är det mesta något kavalleri någonsin utfört». Giertta

deltoi: därefter i dft <)<le.sdi}zra fälttaget i Ukiaine. Vid storm-

ningen at skansen Wiepricv, da han höll pa att utvisa stället,

där anfallet skulle ske, vardt hästen honom undanskjuten,

hvilk(>t dock ej afhöll honom ;jtt utföra sitt u|)i'clrau. Kort

därpå vid ryssarnes bortjagande trän Haziacz gaf han nya prot

på sitt oförfårade mod. I denna strid blef hans ena benpipa

genomskjaten.

Emellertid inträflfade den förfärliga dagen vid Paltava, »då

segern själf vardt ett nederlag», kanske mest därfSr, att Karl

XII för sitt sår själf ej knnde leda drabbningen. Sedan de

svenska liniema blifvit genombrutna, vardt den på en bår lig-

gande konungen jämte grefve Pooiatowski och 60 drabanter,

som kommenderades af Giertta, på alla håll omringad af öfver-

lägsna fientliga massor. Det gällde nn för deii lilla hjälteskaran

att bana siu. och tiainfur allt konungen, väg genom ryssarnas

skaror. j-Kiilrerinet var förfarande^, nian gick, skriiver en del-

tagare, liksom A en kontinuerliir eld nti rök och dam, att man

knappt kände igen de sinav. K ni r förut hade de tio karlar, som

buro konungens bar, pa t va män när blifvit nedskjutna. Visser-

ligen lyckades man skafia hästar i deras ställe, men sedan

äfven dessa fallit f&r fiendens kul*>r och liaren blifvit sönder-

skjuten, måste konnngen, som mycket led af sitt sår, stiga till

bäst. Grefve Poniatowski hjälpte honom då app i sadeln. Men
knappt hade detta skett, förrän äfven denna häst dödades.

Just i detta farliga ögonblick var det, som Giertta »gaf ett märk-

värdigt prof af en redelig och trogen undersåte, i det han, då

vår häst blef skjuten, straxt steg af sin och oss densamma gaf

' Om '1f--;s!i klingor finnas flcrc skrifvclscr i riksrcg. Vir» T»r p& dennft

tid ett bruk i Kosiagen. Det Ijder du under Östanå.
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Uti ett tillfälle, där han iivaikeri kunde fa iia^oii annan i stället

eller finna någon nndflykt, utan af idel kärlek för dess konung

sitt lif fienden frimodisit till spillo gaf.*^ Han ansågs nu utan

all räddning förlorad, emedan han kort därefter befann sig midt

inne i det marscherande ryska infanteriet, men räddade sig genom

sin sinnesnärvaro. Han slöt sig nämligen helt lugnt till en af

ryssarnes marschkolonner och medföljde densamma, till dess han

fick tillfälle att återförena aig med de aina, hvarefter han följde

Kari. XII tili Bender.

Hftr vardt Johan Giertta den 15 jan. 1710 jämte sina

bröder, som bägge likaledes tjänte vid drabanterna, upphöjd i

adligt stånd. Tre år senare blef han generalmajor af kavalleriet

och chef för de skånska ståndsdragonerna. Då Karl XII 1714 i

september bröt upp iråtj Demotika, åtföljde Johan Giertta' jämte

Gustaf Fredrik von Rosen och Otto Fredrik von Döring konungen

på hans berömda ridt till Stralsund.

Under belägringen af denna stad följande ar utm irkte sig

Giertta vid alla tillfallen, särskildt vid försvaret af Knieperthor.

Pa grund if kapitulationen den 19 dcc. 1715 förlades han samt

1,000 gpiuene intödda svenskar och 120 officerare i Ukermark

och II mter-Pomraern, men i april 1716 blefvo de alla för-

klarade för krigsfångar, bvarefter det svenska manskapet in-

stacks i den preussiska hären, medan officerarne åter skickades

dels till Spandau, dels till Kiistrin, dit Giertta måste medfölja.

Ar 1717 vardt han dock fri, obekant på hvilket sätt. Redan i

febmari ankom han till Lund, hvarest Karl XII då uppehöll

sig. Här vistades nu Giertta, till dess han den ^/^^ juni fick

konungens befallning att förfoga sig till Strömstad fÖr att an-

taga sig försvarsverket vid norska gränsen samt kommandot
öfver den därstädes stående delen af armén. Han skulle näm-
ligen för en tid aflösa generallöjtnanten grefvc M. J. De la

Gardie, som fåtf tillåtelse att för sin hälsa besöka Medevi brunn.

Den ^^/^Q juni anlände Giertta till Strömstad,^ som han nästan

omedelbart efter sin au Kom si b«)ijade befästa. Härtill skulle

han dock ej varit i stånd, om icke kommendören Nils G ylle n-

schruuf med en flotta af 5 galcrer. 1 brijrantin och en dubbel-

slup samt 6 proviantfartyg redan deu ^^^^^^^^ ^ Ström-

' Karl XII:8 ord i Giertta» adelsdiplom.
* Gierttas friherrediplom.
• Hieittu bnf tiU Karl XU den »/• 1717. Act» Hittoriea.
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Stad. Frän Göteborg hade han afgått den juni med gre-

nadierbataijoiieu och 10 st. 24 it och 10 st. 18 fr kanoner,

som tagits från fästningsverken i fTÖteborg, samt ammunition

och litsineiiel m. m. Samma dag Gyilensrhi uai anlände, lät han

föra sin last i land, hvarefter han mot aftonen återgick med
galererna till sjös för att afhemta en ny transport frän Götaborg.^

Kort efter Tordenskjolds anfall på Göteborg hade svenskarOÄ

anat, att hans nästa företag skulle gälla StrömsUul. Mörner

hade därför vidtagit några anstalter till dess fdrftvar. M&rkvir-

digt nog tyckas dock dessa icke ha bestått i några egeotligvi

befftstningar, hvllka likvit borde ha varit så mycket mer be*

hdfltga, iom man ganska snart efter anfallet på Gröteborg besldt

att till StrOmstad fSra en mängd förråder af 6erahanda slag.

Till skydd fOr dem lät man ondsBt trupper afgå till staden

eller dess omnejd. Grenadicrbataljonen anlände med Gyllen-

schriiiif, och nästan samtidigt koiiHiio landvägen två regementen,

Hallands reszemente under öfverste Riitenschii>ld, som ursprung-

ligen skulle åtföljt Gyllenschruufs eskader, samt Västerbottens
^

regemente, som frän Västergötland beordrats till Strömstad.*

Denna stad ligger inbäddad mellan AiogSk allvarsamma bärg>,

från hvilka man kan skjuta midt in i staden. Den var således

svår att befllsta åt landsidan. Ehuru Giertta ej var utan oro

för den vid Fredrikshall ståeiide norska arméns afsikter, upp-

kastade han likväl ännu icke några försvarsverk åt denna sida;

det skedde först längre fram. Med sa myoket större ifver började

han anlägg» 4 batterier till stadens och hamnens försvar. Detta

gick likväl ej sa lätt, ty i brist på instrument måste man lyfta

upp styckena med handkrafC Men redan den voro batte-

rierna Carolus och prins Carl så pass i ordning, att de med
tilllijaij^t af infanteriet kunde hindra kapten Sahlgaards försök

att med ii <^alerer och 2 dubbelslupar intränga i hamnen. Om
de äfven därifrån kunnat hindra Tordenskjold, ifall han själf

redan då med sin flotta kunnat anfalla, är däremot ovisst'

' De ti trttuauurtfartygen däremot stauaaiie kvar i i>tröiust»tl. De förladea

af GiertU i »Boijanilen», en vik, som ligger norr om Strömited. 0en utgjorde

>eD säker hnmn» tj den Sr bredare >Sn att den med mud^Oteri fSrtvaiae ock
öfvenkjutftf* knn.>

' De voro. saiauia dag transportcu ualuude, i niiirsch bcgrepnc strax här

bredevid Ströni8tad> enligt Gierttas nyas anförda bref till Karl XII.
' Hiertta till K;irl XII "

^ "^^i "/c l"^!"^. — Ilierlta har inaändt en karU
öfver hamnen och truppernas postering aamt öiver alla batterier. Tyvärr finnes

denna karta cg mer.

«
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Det förstnäiiiinia batteriet var det ^UjraUi och bestod af 14 st.

dels 18 ^t, dels 24 U kanoner. Det I,t 2 pä den rakt vpster ut

han staden liggande ön Laholmen, som då genom en smal bro

var förenad med staden, men som ^nu mera är en halfo. På
Laholmen låg äfven ett inörsarebatteri.^ Det var nppfördt ph

berget, som låg strazt ofvanför batteriet Carolbs. Det synes dock

icke på långt nfir ha varit f&rdigt vid Tordenskjolds ankomst,

ty det fanns då i detsamma endast en 200 mOrsare, på hvilkea

lavetten redan efter trenne skott gick sönder, hvadan det icke

vidare kunde ingripa i sjftlfva striden. Men det var det enda

batteri, som fick ett brOstvfim, hvilket likv&] med knapp nöd

hann blifva iipj)fördt före slaget. Enligt danska uppgifter har

det haft en sådan längd, att några hundra grenadierer kunde (»ta

bakom detsamma.*

På Strömstads steii2ruj>iga torg» var batteiiet Prins Karl

uppfördt till försvar för den södra hamnen, som dock endast är

tillgänglig för mindre fartyg. Det lag dock icke midt på torget

eller i den nuvarande parken, utan vid själfva hafsstmnden, ty så

långt ner gick torget på denna tid.^ Detta batteri bestod af tre 18

eller 24 n; stycken. Batteriet Prinsessan Ulrika, som skalle för^

svara den norra eller egentligs hamnen, bestod också endast af

tre kanoner, hvilka voro af samma storlek som Prins Karls. .

Ehom de tre svenska batterierna tillsammans endast hade

tjugo kanoner, var deras läge till hvarandra dock sådant, att de

knnde åstadkomma en fraktansvird korseld till stadens och

hamnarnas försvar.

Ora Giertta uppgjort planen för denna befästning känner

jag icke, men säkert är, att det rar genom hans energi, för-

tänksamhet och duglighet, som den kom till utförande. Därför

vågar jag likväl icke pasta, att Giertta var ett militäriskt '^cni

eller en man af öfverlägsna militära talanger. Detta kunna ju

endast militärer afgöra.^ Att döma af ofvannämnda försvara*

* Detta är väl det fjärde batteriet Giertta i sinn bref omtalar.
' Rothe, II 8. 250 och 253. Drmske Samlingar T, 2, «. 253.
3 Se k art nu öfver StrömiUda befiiatungMr i K«ngl. Krigiukivtt, iitföid

copierad 1756.
* T mnm bref, lom åro affattftcle med beondrantvftrd enMket, t«1«r han h6g*t

•allun om »jälf. orh t^il alltid tncd en blvgsaiohet oi'h objektivitet, hodi visar

att den berömde kouuogen, hans herre, äfven i detta afseende påtryckt honuni sin

prägel. Denna förbchållsamhet i fråga om honom själf gör det svårt att i detalj

f& vc^iii ])å hang förande och låtande samt utt tränga in i hans personlighet.

Pock framgår det <ive<)«-r<^itvr1i!;eti af tnnen i och iBoehållet af håna brefi att han
var en man af god upptuätran och verklig bildning.
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anstalter och det sätt, hvarpå han ledde slaget vid Strömstad,

var han dock tvifveUutan en man med mer än vanlig skicklig-

het, klokhet, plikttrohet och beslutsamhet.

Äfvpii danskarna hafya effnat Giertta ei kannatuie, Kothe

dock mer indii-ekt än direkt, men en militärförfattare ger honom

så mycket större beröm. Han säger nämligen rent ut, att

Giertta utförde sitt värf »med udmnerket Daelighed.»^ — Karl

XII hta icke alltid förstått så väl som denna gång att sätta

den rätte mannen på den rätta platsen. Han hade kanske icke

heller kommit att gdra det na, såvida det icke gällt Strömstad.

Man kallade jn denna stad för »kong Karls dga>. Den yar

också af stor strategisk betydelse i händelse af ett anfall pa
Norge, såväl fcenom sin utmärkta hamn som genom de många
vattenvägar, som åt olika håll gingo från dess inlopp.

Segellederna från Strumstnd äro maniia. Inom skär

tvitiine söderut till Göteborg, den str)rsta, som k;ill;is den siulra,

tager sin början vid Groviken eller sundet tneliaii liolmaiiia

ITällekind och Hvalön. Den andra, som endast är farbar för

mindre tartyg, går mellan stora Hvalön och bada Oddöarna, såle-

des genom Vrångesund, som söderut vidgar sig till Tångafjärden.

Stora inloppet till Strömstad begränsas i söder af stora Öddön

och i norr af Gåseholms-Tången, den sydligaste udden af södra

Långön. Mellan norra Oddön och de höga Hallsörholmama,

som aldrig öfverspolas af hafvets mest rasande böljor, går i syd-

vestlig riktning från Strömstad at mot Kosterfjärden den tstora

segelleden» till Göteborg och Marstrand. Mellan Hallsörholmama

och Gåseholms-Tången går åt nordvest »stora segelleden» till

Norge. Till Fredrikshall går dock den eenaste vägen, eller

Langrannan, mellan Langöaiiia i vester. K illin<xholmen ocli Troll-

holmarna i öster förbi inloppet till Dynekil. Dock var det icke

denna väor. som Tordenskjolds flotta gick, ty \uni kom stora se-

gelleden. Icke heller har hon, sM.som det fvHTi ett hnl! uppnitVits,

natten före slaget legat för ankar i Langräunan, nära Kiliing»

holmen och Trollholmarna.

Den j"'^ Tordenskjold afseglat från Fredriksstad.

Redan följande dag var han utanför inloppet till Strömstad med

hela sin flotta. Hon bestod af följande fartyg nnder nedanstående

officerares befäl.

> 6nrde» a. 8R.

«
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CIc/ f9T bågpé Eiåadram»: Kommendör iVder Tprdmåhjvtd

Flaggkapten: Icapten Catpar We$$f.V

Flaggadjutant: kapt-ldjtiiaiit Lilmtåkjold,

Örlogg€skod€m*

Linieskepp: KAOOner; Chef:

Cheftfartyg: Liknd 60 Peder TorddMkjold

TyeB 50 Kapt. A. Daoielaen

Göteborg 60 > H. Boatgaaid

Sltottprftmar:

Hjelperen 46 Kapt.-Llgtn, H. C. de L'Eta]ig

Arken Now... i'Z » P, Grip.

5 fartyg '^ä»

0«l«re$kad«rm*

Helgalcrer: Kanoner: Chef:

Chefafartyg: PredericuaQtartuf I
^ j"^ ® ^

^
- .

I
\ 1 föreo och nickbakar

ir. Arendal
^ mellaahvar annan åra.

(Capt. Chr. Sahlgaard

LodM fr. Aiendal 9 it. 84 2 tt 8 > — Ndten

Prin« Karl P « 2.t metall-l ^ jj^,^^^

FredericmiavartMfr. Kristian- I l «t. 12
^ j Kapt-Ldjtn. Jena Dahl

Band \:i »i. metaliMlHiigor )
'

u .. jl 8t. 12 ^ 2 st. metall-

1

^^"^
{ alangor )

JUam

Prins Christian.
fl 8t. 12 fC2atmetalH
( tslangor j » Höeg

Charlotta Am»lia l^r^ "' "'"''^^'] I«jt«- ^^P^^
Halfgaléier:

\ehai« * 1^ ^ ^ 4 st. 2 «l
\ nickbaknr f

Pollnx .- 4 st 2 % niekhnkar Löitn. von Printzen

7 hel-, 2 hull>;alerir 4 st. 24 U, ö st. 12 S, 4 st. 8 ft, / *r 6 % 12 st. iiutullKlttngor.

' Tordensl^old» yngste broder adl. nndcr namnet t. Wessel, död som vice

amiral.
* Dessa listor ntg6x» kombinationer af uppgifter t Hiertias brcf till Karl XII

den »A, %; af Rothe, II s. 162—3. 253 och 289; Tordenskjolds brcf till Fredrik

IV den '2'; ni7, Kothc, I! p 273—74; Danske »arnl, TT 8. 254—5; fJarde s.

81 och 87. Ströiiigtieruas rupport till Karl XII dtu 1718 (Aniimlitet«t8 i

föjteborg fikrifvelser) är vigtig för begtyckningen. Han uppger kiinonernas Hntal på
\rlvM No«e till 22 8t. 18 IT I fr*rsta bafk-riet och 2<) st. 8 Ä i drt ofvprst»;

denna uppgift stämmer således icke med hvad Garde säger i noten n. fiU, uien

farfyget hade 1717 varit nere i Danmark^ och det redan före attacken på Ström-
stad. I allmänhet lierskar stor olikhet i uppgifter om detta fartyg. Rothe, II,

S. 91 »nger. ntt det hade 34 knnoner, (ijertta bnr troligen meddelnf dpu uppgift,

som stär i hunii fri herrediplom, att den förde 32 halfva cartouer. Det samma
qppget om Hjelperen, Kothe ^Sger nistan detsamma eller 9i. Strfimstiema fifrcr-

enaslimmer ined Garde om kanonantalc' j
a detta fartyg.

Enligt Rothe, som dock i deuuu »ak iir mycket Bvätvuude i aina ninr-

gtfter, akolle gatonna varit ilerc, enir han siger, att deraa antal var 10 i 12.

Se doek Hierttas och Tordenakjolda ofvan anf. bref.
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SSlrdc? med de tre dabbelalapftrne 17 fartyg med 252 kanoner från 24 Ä till

(wli med »j »T. mom iiictallslnn^rnn ovh iiickhakarnn. im-n flp<««a slaet pjesfr spelade

aidclts ini;i>n roi i alamt. De sjö- och kndttnipper dottas hade ombord utgjorde

tillsamtuana 3—4,UU0 man.

Största delen af denna Hotta eller l'^ rnrska fartyg, Ijestäende

af örlogsskepj) och {lalerer, luki ninid li a f ntanHire iitur sjon*^ den

Vi5 j"'^ '^'f-' 1'^ redden vid >tr()instad.^ Alla 17 far-

tygen hade visserligen följt Tordenskjold till närheten af inloppet.

Men den konträra vinden — den var O. S. O. — och den starka

strömmen^ hade vid sjäifva inloppet hindrat Uielperen och Arken

Nose att följa efter de öfriga fartygen. Utanför redden kunde

båda pråmarna ej ankra »fSmtedelet dybt vande», de nödgades

därför söka hamn under Koster eller Aggeröen, bvarvid de måste

ha åtföljts af ett par galerer eller dubbelslupar,^ emedan ja 13

fartyg »inkommit utnr sjön» på redden.

Kort efter sedan Tordenskjold inseglat pa redden, beslöt

han att rekognoscera svenskarnas positioner. Han styrde för

den skull med de 3 Jinieskeppen under kanonad ^ förbi alla batte-

rierna^, hvilk» svarade med sina svaraste stycken. Giertta

trodde hans afsikt vara att <ia Iän;Tjo in och anfiripa liatteriet

Carolus uti flanken, luilkt t skönjas kunde af eu lotsbat, som

seglade ftirut*. ^Den svaia elden af vara liatterier gjorde dock,

att han snart drog sig tillbaka orh kastade ankar ^ungefär midt

uti öppningen af inloppet mellan Killinghoimen och Salomons-

holmen». Batteriernas eld nödgade honom dock snart att draga

sig* längre ut på redden, utom skotthåll för deras 24% kanoner.

* Hiertta till Karl XII den »/.

> Gripg bref, Rothe, TI h. 277.
* Gerner, Danske Samlinger, II a. 2.^1
* Till grnnd fnr denna fruoitiUnin^ ligger Hwrttet •wtoimnds bref till Karl

XII, eiiiedtin him nlltid är klnr och lief^tuind i sina uppgifter, hvillcet däremot

Tordenskjold icke är i sitt bref till Frwlrik IV « . (Kothe, II. s. 273), vidare

Grips och Gerner» bref och Gardes framställning s. 87—88. Tordenskjolds bref

knii (iuck uttolkiiH iitt galererna och de 8 sluparna voro med honom inne vid

inloppet, ehuru de sedan beordrades att gå ut >i det atillc vrjr r nt buxere> Arken
NoK och Hielperen, som blifvit efter. Grip äter säger uttrvi-kUgeo, att TordeO"
skjold den jnli »ned örlogsskeppen oeh gtlerema rw p!l redden Wd StrStn*

8tad>, men att jjrSrnnrna måste gå till Koster. Orrner säper, uft de 3 linicuT^cppcn

kastat ankar pä ett kanonh-illH alstand från Strömstad, således innanför inloppet,

men att pråninrnn och gnlererna ej för vinden och strönninen kunniit komma in.

Att de varit ntanför inloppet framgår således tydligt. Men han siiger, att de gått

till Aggeröen — mfihiinda har ock Hiclprrcn gått till detta ställe. Iliertta och Grip

öfrerensstämroa således i hafvadsak och Tordenskjolds uppgifter kunna nästan

bringas i Sf?erenMtftmmelae med deree/ HierttM bref ir ikrifret degen efter

flottarn enkomtt, de andrai däremot senare.
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Ett stycke bakom linjeskeppen lågo «galerenia samt st5rre delen

af de mindre fartygen.»

Giertta väntade icke otan oro det ftirestående anfallet. Han
hade nämligen endast 30 skott per kanon. Dessutom befarade

han en landstigning, emedan han fått höra, att till besättning

för eskadern 32 man af alla norska kompanier blifvit kommen-
derade, eller ungefär 2,000 inan.^ En landstiiining af dessa var

visserligen i ocli i'i\r sIl' oj s;i farlig, enär utveii ^Giertta hade

till sitt f(irfoiiaiide onikrin*^ 1,800 man, men den kunde blifva

det, om den samtidisjt kom att understöd jas af ett kraftifjt an-

fall från landsidan. Åtskilliga tecken tycktes oeksa förebåda

ett sådant. Giertta delgaf Karl XII bade sina farhågor och

dispositioner: som ^de öfriga norska trupperna till häst och fot»

hafva »merendels dragit sig tillsammans bär vid gränsen, att jag

ej kunnat göra mig ft^rsäkrad, om icke dess tanke är att bryta

in till lands från Berby och Inningedalen och från sjösidan rui-

nera batterierna och uppbränna transportfartygen, så fann jag

• så mycket mindre betänkande straxt befalla de närmaste rege-

' mentena hålla sig marschfärdige och låta major Utter med en

del af Tanums kompaniet af Bohusläns dragoner recognoscera åt

Uerby, Iiitiii siedalen, Vassböeii och Nafvestad, jauiväl ock draga

transports! *

I
ju n utur >Boijarkijhlen ^ under batteriet Carolus

lict u kmiiu euiplian Laholmen och staden, som jag af nn espion

föraurnniit, att comiiieiidouren Tordenskjold skall sig hafva ut-

låtit vara sinnad ruinera hamnen, det mä kosta hvad det vill.

Detta har ock föranlåtit mig behålla regementena ännu kvar,

till dess jag får se, hvad fienden sig företagandes varder, jämväl

ock fått bringa hamnen uti stånd att kunna göra fienden ett

kraftigt motstånd, hvarefter jag låter dem efter Eders M:ts nå-

diga vilja marschera till Norrby.'

Men Tordenskjold rekognoscerade icke endast på det sätt

som nyss angifvits. Han lät nämligen äfven sätta sig i land

på Björkholmen och tog därifrån i ögonsikte både Laholmen och

staden samt deras batterier, som nu lågo framftir honom i N. O.

och O. Uan sag därvid, att batteriet Carolus icke hade något

' Om hvart och ett af de 7 danBk-norska regementeu, »om enligt M. .T. De
la Ganlicsi »jx-citictitiini till Mörner (Generalguvernörernas skrifvelser, Mörner till

Karl XII den 1717) tikulle stu i sydöotra Norge, haft 8 kniiipiitiier gfisom de

svengku regementena i allmänhet hade, borde således Tordenskjold haft 32 X ^6=
17^ man luidttnimier.

* Hiertto Ull 1konungeik den */?•
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bröstvärn, och att dess 14 kanoner stodo nedanför ett brant berg.

£n enda blick sade hoiiuni, att aiia skott, som skulle komina

att £!a ^for höit 02 imod klipppn, måtte per capricol nödvändigt

giöre litreså stor skade, som skudene i siii selv.-

Toriienskjold hade knappt åter kommit ombord, förrSn

svenskarna tran en mörsare pä l^er^et kastade tre 200 <a bomber

mot hans fartyg, som dock ej ledo någon skada däraf. Detta

vår den enda gång, det s. k. fjärde batteriet gaf Tordenskjold

något verkligt tecken på sin tillvaro, Flere kunde det ej gifva,

ty det hade endast en möraare uppsatt, och för denna sprang^

lavetten vid tredje bombskottet^

Följande dagen ^/^^ juli var det stiltje samt fortfarande

stark strOm. Således kunde de bägge pråmarna icke heller

denna dag inkomma på redden.

Samma dag gjorde Tordenskjold sin audra rekognoscering»

men denna från östra stranden af Killingholmen, som ligger

nästan rakt vesternt fr?in rsholmen. Vid detta ti llfii I le föreslog

och utvecklade han för de ofti(;erare, som voro med honom, föl-

jande anfallsplan, som vann allmänt Vdfall. Pråmen Hieiperen

och 4 gaierer skulle attackera den egentliga hamnen eiler bugten

n. om Laholmen. Arken NocT jämte 2 gaierer skulle lägga sig

i södra bugten och afskära Laholmen från all kommunikation

med fasta landet. De 3 linieskeppen åter skulle anfalla batte-

riet i' fronten. De andra 3 galerema samt dubbelslnpama skulle

hålla sig färdiga att landsfttta trupper på Laholmen, då sven-

skame ej längre kunde ulhärda flottans eld.

Det lugna vädret och den starka strömmen fortforo äfven

den ^/\^ juli: således nteblefvo pråmarna äfVen denna dag. På
den följande, som var en söndag, höll Tordenskjold med sitt folk

bön och predikan. Detta var alltid Tordenskjolds \,iiia före en

atgtirande liandling, hvilket »ej kand lästes, skom andre vil vide,

at han for resten og på andre tider ej var så såre gud^

frygtijz.s

Mot slutet af eftermiddagen ankom Arken Noo^ med gale*

rema Fredericns Qvartus, Sophia, Prins Carl samt Fredericus

Qvartus af Kristiansand.

Efter dessa fartygs ankomst lät Tordenskjold samman-

'

kalla sina förnämsta officerare till ett krigsråd. Han framlade

> DBMke Sami. IT, 1, s. 258.
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for detta såväl planen för anfallet som skfilen fÖr detsamma,

visaiuli , huiu Jailigt det vore för Norge, om svenskaiiu' tinge

göra Strömstad till en befäRtad nederlagsort, fiir sina krigsfor-

rador. N erkställandet af denna utsikt borde för den skull lun-

dras Fl varje dr<)jsnial \ar farliirt. därför ville han ej ens, att

niau skulle uppskjuta anfallet till ilielperens ankimist. Före-

tåf^t skulle genom denna väntan endast biifva svårare.

Kaptenlöjtnant Grip instämde genast i sin chefs fbrslag och

lofvade att fbre kl. 2 vara på dea honom aovisade platsen.

Därefter beelöts enstämmigt» att man kommande natt skalle

börja med varpniogen, så att man mot dagbräckningen skalle,

kunna börja anfallet Kl. I på natten den *^/^,^ jali började

den dansk-norska flottan varpa sig fram. Arken No« med >7

capitale galerer och åtskilliga små fartyg>' gick söder om Fam-
holmen i sned vinkel ned mot den linie, som bildas af Björk-

holmarne, Ulkesk.iiet (u ll Skurfven, hvilken linie gar Iran s. v.

mot n. o. Kanske deltojju dock endast 4 galerer* nu }>a morgo-

nen i själfva attacken. Da dagen började gry, lät (irip sitt

varpankaie tralla pa ett litet falknnetskntts afstånd fraii Imtteriet

Carolus. Detta öppnade genast mot Arken en eld, som den

ensam ej förmådde uthärda. Sahlgaard hade nämligen ej vågat

gå fram med sina galerer så långt, att han fått de svenska batte-

rierna inom skotthåll för sina kanoner. Linieskeppen åter, flom

skulle assistera i linie med Arken, voro änno långt borta. Grip

drog sig därför tills vidare bakom en klippa, troligen Skurfven,'

för att där afbida Tordenskjolds och linieskeppens framkomst

Bet hade först varit meningen, att Fyen skalle gå i spetsen

för linieskeppen, men då det ej så hastigt fick nt sitt varp-

ankare, som flug;:^keppet, styrde Tordenskjold förbi Fyen, så att

Låland kom att biifva det främsta at liineskep])en. Men under

det att dessa varpade sig fram mellan Killing- och Furuhohnarna.

rakade de ut för inanL^a svariLdiPter Lålands förlita värj» gick

visserligen lyckligt, ty i följd, af mörkret tzjorde svenskarnas skott

dess varplinor föga skada. Men för det trånga iårvattnets skull

kunde man ej föra större linor än af en kabellängd, för att

' Hiertta opp^r nämnda antal i bref till Karl XII och Strömstierna af d: "^/j.

* Tordenskjold' till Fredrik IV den suger, att det var 4 galerer; »de

6vrig« kom ikke foiend mod slntnfiigeii af •etionen ftt Hielperen tiUmige.» Grip

nämner gtilereniat antal.

^ Det kan dock ifven ha varit Ulkeakär; pä planen (tid. 32) bar jag anta-

git att del var SknTfven.
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icke fartyget i en tvär vändning skulle komma stranden för nära.

Härigenom kunde det svenska batteriet beskjuta Låland lång-

skepps. Till detta svåra missöde kom dessutom, att vid den

andra varpningen linan blef atskjnten. Som dagen nu började

gry, och de svenska skotten därigenom träffade säkrare än förut,

vardt Lalands läge ännu farligare. Tordenskjold lät härunder

uppkalla akeppspresten »og holdt med stor andagt communion».

Efter denna akt kommenderade han varpningen såväl på sitt

eget Bom de bägge andra skeppen. Men som Låland fortfarande

var nUstt för elden, och detta snart från alla batterierna, vardt

det mycket ekadadt. Grip, som såg detta från det stille, d&r

han &nna låg bakom klippan, rodde dftrför i sin slop öfver till

Låtand. Tordenskjold mötte honom vid fallrepet och sade, i det

han fOll Grip om halsen, att Låtand på detta sätt skulle blifva

ruineradt, innan de andra skeppen bunno fram till sin post.

Han bad därför Grip åter hala sig in onder batteriet och så

sysselsätta tiendens kanoner, att Tordenskjold kunde fa tillfälle

att komina tätt in- på svenskarna. Han lofvade äfven, att

galererna skulle understödja Arken Nose. Grip lydde och gick

äter fram samt började striden på nytt. Två gåne^er skot han

bort manskapet fran batteriet Carolus, men lika mänga gånger

tick det nytt manskap fran fasta landet, utan att dock Sahi«

gaard med galererna sökte hindra detta. Men äfven på Arkens

öfversta däck vardt manskapet tvänne gånger bortskjutet på 4
man när, Grip själf då inberäknad. Men sedan Grip från half-

galeren och två dubbla slupar fått friskt manskap, sköt han,

såsom han säger, »fiendens batterie igjen lam». Han kastade nu

Dt en varplina samt böljade hala sig fram mot batteriet för att

hindra det att från land få nytt manskap. Men härunder

träffades Grips högra arm på tre ställen af sty<;kena af en skrå-

• kula, så att han måste öfverlemna befälet åt sin närmaste man.

Tre gånger återtog han visserligen kommandot, men sista gången

bief han af blodförlusten nästan sanslös. Han öfverlemnade där-

för ater befälet till sin närmaste man, dock med den uttryckliga

befallningen, att han icke .skulie lata fartyget lemna sin post,

eller öfvergifva Tordenskjold, så länge Arken kunde flyta på
vattnet. När detta hände, hade hvarken linieskeppen eller gale-

rerna ännu hunnit fram. En timme därefter fick Grip veta, att

»en favn-planke var inskudt i vandgangen», och att Arken hade

inne 4 å 5 fot vatten. Detta .var ej heller underligt, ty den
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hade fått fem grundskott. Nu gaf Gri\) order till reträtt. Kloc-

kan var då inemot 4 pa nior«zoDen. Under tiden eller i tre

timmar hade Tordenskjold ocli linieskeppen hållit på med varp-

ningen, hvilken ståilde uiaiiskajjcts t;ilanio<l Of-h iitliHllichet pa

de svåraste prof, ty så väl riktad var bveii.skaiMeö eld, att

varplinoriia gång pä gång bletvo afskjiitna, hvilket måste vålla

stor tidsutdrägt. Men ätVen sedan det omsider lyckats Torden-

«kjold att komma fram till sin bestämda plats, var det ej slut

med missödena. Linieskeppet ville Qämligen ej då vända bred-

sidan mot batteriet, ty emedan det ännu var stilla väder, »kunde

det ved spring på tovet ej svaje sig.» Öfver ^/^ timme måste

därför Låland, sotn knappt låg ett långt masköthåU från batteriet,

låta beskjuta sig långskepps, till dess Tordenskjold fick en tross

fastgjord på en af Öarna, hvarigenoro han till sist fick skeppet

att vända bredsidan mot. fienden. Men så mördande hade sven-

skarnes eld varit, att Tordenskjold slutligen stod själf tiedje på

Lalands skans. Hans broder flaggkaptenen var en af de bägge

andre. Men straxt innan springet hade lyckats, fick Tordenskjold

genom sin adjutant kapieiilöjtnant Lilienskjoid veta, att Arken

Nofe måst draga sig tillbaka, att Grip hade förlorat sin arm,

samt att nästan alla hans officerare voro sårade, hvarför en

stor >con fusion» rådde pa pråmen.

Då Tordenskjold fått höra detta, samt att Arken egentligen en-

dast letirerade, därför att den ej hade någon befälhafvare, gaf

han Lilienskjoid order att iaga befälet öfver densamma och att

»såsom en ärlig dansk man och soldat» fortsätta striden. Just

aom Lilienskjoid hade lofvat detta och stod i begrepp att gå

ned utför fallrepstrappan, träffades han vid midjan af en 18 It

kula, som slet sönder honom i nästan två, lika stora delar.

Missödena ' vid varpningen och olyckan med pråmen lofvade

icke synnerlig framgång åt det påbörjade företaget. — Men när

såg väl Peder Tordenskjold några omöjligheter? Sent omsider

hade han dock lyckats få fartygen fram till de bestämda ankar-

platserna. Klockan var då omkr. 4. — Nu först började {»laget

pa allvar, och det längs hela linien.

Den ^/j,^ juli är den iiiiTinesrikaste dagen i Strömstads

historia. Under mer än hundrade ar tröttnade icke de äldre

generationerna att tala om, de yngre att lyssna pa berättelserna

om denna dag, dess händelser, dess förnämsta personer, framför

allt om Giertta och Tordenskjold. De största loford slösade man
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härunder på bägce. Man upphöjde ej den ene hjälten ffir att

nedsätta den andre; olika känslor måste de ju ingifva, dock ej

olika beundran.^

Det var en vacker, klar sommarmorgon ; då och då krusades

viken af en svag nordanvind, som dock icke s&Uan alldeles moj-

nade af. Detta fortfor så l&nge slaget varade.*

De tre linieskeppen lågo i en halfcirkel omkring vestra

stranden af Laholmen. Det hade först varit meningeo, att Lå-

länd, såsom flaggskepp, skulle ligga i midten med Gdteborg till

venster och Fyen till höger om sig, men i följd af den förän-

drade ordningen vid varpniniren koramo de båda sistnämnda

skeppen att byta plats: Laland låg således ytterst till höger,

endast på ett musktithalls afstand tVan batteriet Carolus.

Toniciiskjold själf erkaiuie, att han i detta slag var sven-

skarna (»tantligt öfverlägsen, livad kanonernas antal angår, ehuru

han icke pa en gång tick använda hela den styrka han ursprung-

ligen ämnat. Arken Noe låg ju lik en stor vingskjuten sjö-

fågel bakom Bjurkholmama, hvadan dess 42 kanoner måste

iakttaga en ofrivillig tystnad. Den andra skottpråmen, Hiel-

peren, var ännu icke framkommen, först omkring kl. sex kunde

den låta höra sina 46 kanoner.

£n så väldig kanonad har Strömstad hvarken förr eller

senare fått höra. Tordenskjold hade nämligen till sitt förfogande

omkring 160 kanoner, ty till de tre linieskeppens kanoner

kommo några af galerernas, enär Sahlgaard icke nu, då Torden-

skjold själf ledde striden, vågade hålla sig utom skotthåll, hvilket

lian gjort, då han skulle understödja Grip. Under denna kaiiu-

nad gick han fram med sina galerer ända iiU klippan Skurt-

ven;* härifrån kunde han beskjuta bade batteriet l^rins Karl,

staden, bron samt i flanken batteriet Carulus.

Det var ett ordentligt regn af kulor och projektiler, Torden-

skjold lät falla öfver staden och batterierna. De flesta kulorna

förirrade sig dock till husen; »i dessa uppsamlade man nämligen

snart öfver 200 stångknlor, inemot 300 länkkulor samt en oräk-

nelig myckenhet skrot»/ Några ha menat att detta kulregn

öfvergick staden därför, att batteriet Prins Karl i synnerhet varit

' Se Emelie Flygare-Garlén, Sknggipel, Tidfmåbungar och Ung-
domsbilder.

2 DaDske Saiulinger, II, 1, s. 253. Roth c, II t. 266.
3 Hierltas bref till Karl XII den "/j 1717.
* Norberg, II g. 640.
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föremal tVtr Tordeuskjolds eld, hvilket dock knappast torde

öfverensstämma med verkliifa törliallaiulet, ehuru detta batteri

på ett utmärkt sätt under hela striden fyllde sin uppuitt. Det

försvarades af omkring 400 man af Västerbottens^ regemente

under öfventelöjtoaot Kari Kagg.^ Mingt utsatt för den daiiBk-

JNan å/ver Aagtt vid Strömstad.

1) Hatt. Prinsessan Ulricii. 2) Batt Prins Knrl. ')) Bntt Carolns. 4) Mör-
sarebatteriet. 5) Traaaportfartygea. 6) Arken Noie. 7) De ö linieakeppen. 8)

4 landstigningsgakfer. 9) StUgtaids gtlerer. 10) Hidpn«a iB«d några galertr.

• ål Väaterbottena regemente voro i StröuiHtail endast 516 gemene, 2fi under-

offiMrare och 21 officerare i stridbart skick; ni" dessa stod en liten del på Lä-

holmen. Sjuka voro i staden 111, bortkomtueuderade 324 man. Månadsföralag

den */i 1717, KrigwrkiTct.
' Detta är min mening;, ehnm andrn pästå, att K. haft siu plats på La-

holmen. AU öfverste Bnddenbrock varit närvarande, aom Norberg och efter honom
•ndra fSrftttsre npj^ifva, rederlagges af HieiitM bief till konnngeii den

1717, där följande kan lä<aa: >Jag har fömummit, ttt B. M:t benådat Budden-

brock, iiipd öfverstfbeatällningen vid Vcsterbottens reiremente, hvilket gifvit iniR till-

fälle i lika underdånighet att anhålla, dtt täcktes E. M:t skicka huuoiu hit, hvarest

liaii aMigsre ir oeh kan fl umat att g9i» in gl ttftag nti Lnnd».
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norska flottans eld var batteriet Prinsessan Ulrika. Hiir f()rde

öfverste Axel Rutenskiöld befälet. Till sitt förfogande hade han

sitt, pl!er Hallands regemente, som dock endast iitgiorde högst

6—70U nian.^ Med dem skulle han på samma gang betäcka

»proviantskeppeD», ty deasa lågo längst uppe i nordöstra delen

af hamnen.

Den uppm&rkaamhet, Tordenskjold skänkte de bägge mindre

iMbtteriema, var ringa mot den, åom han egnade batteriet Carolas,

ty på detta ildiade han sina varmaste omsorger Han låg ju det

på ett musköthåll nftra, och under mer än två timmar riktade han

mot detsamma en »oontinuerlig eld>. Detta batteri liksom hela La-

holmen försvarades kanske af tillsammans 700 man, nämligen

grenadierbataljonen under öfverstelöjtnant Clausen och en liten

del af Västerbottens regemente, troligen under kapten Bock.

Giertta förde dock själf på detta ställe högsta befälet. Här stod

den gamle karolinen midt i kulrecrnet ocli koiiimenderade med

den orubbligaste köld och vaksamhet, uppmuntrande de sina

mera med handling än med ord. Bestyrkt har det dock icke

blifvit af vare sig svenska eller danska ögonvittnen,^ att han

med slag af sin långa viraklinga måst drifva grenadiererna till

kanonerna, n&r de för fiendens förfärliga eld icke ville gå fram.

Detta ha dock flere danska författare påstått.'

Men om än Giertta skulle ha behöft göra detta, kan man
därför icke frånkänna grenadiererna mod. Äfven veteraner kunde

ha tvekat att gå fram i ett så fmktansvärdt kulregn som det,

med hvilket Tordenskjold Öfireröste batteriet. Med Tordenskjolds

egna ord skall längre fram visas, att denne oförfärade man
ansåg sin eld så förkrossande, att den mycket snart borde ha

drifvit bort dem, som serverade kanonerna. Hans eld kunde

döda och stympa ^zieiiadiererna, men jaea bort dem tormådde den

ej. Ty Gierttas trupper voro alla sin anförare värdige, ehuru

1 LagerinRrk o. 18 o. 1 uppger dess styrka till 687 man.
* Hvarken Tordenslgold i sitt bref om slaget till Fredrik IV den " - 1717

eller Grip eller Gemer i sitt bref af deu "
; i «irin förut citerade br^f nämna

något om denna sak, ingen svensk författare. >Agen StrdmstadMägen. Ålltså måate

Rothe, MHu först fértSI^er demia sak (TI t. genom radra éUer tredje Itänd

fått den från nSfjon eller nUgra desertörer; sunt ilr visserligen, att Tordenskjold

visade eller låtsade visa stor tillit till dessan berättelser och uppgifter, hvilket

man kan se i åtskilliga af hnns bref till Fredrik IV. Men Tordenskjold var uQt£

oeh nniT, detta däremot icke Hiertta. Huru han uppfattur desertörers be*

rättelser knn man se nf hun?! ord i ett bref den - till Karl XII, att deser*

törernns berättelser »äro så skiljsktliga, att man föga kan rätta sig därefter.»,

Uist. Tidakri/t 1891 8

*
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Största delen af dem no fSr fdnta gången var i elden. I syn-

nerhet ntmärkte sig grenadierbatÄljonen. Elddopet fick den här

vid Strömstad, men visade sig leiiaii i detta slag i allo vara eu

sådan elitkar som Karl XII ville skapa, dä han uppsatte den-

samma. Bade otticerare och man skåp visade det mest lv<;ande

mod och största dödsförakt. I synnerhet utmärkte sig ötverste-

löjtnant Clausen och kapten Gustaf Reinhold Skogh. Den sist-

nämnde hade inlagt stora fortjänster oui kåren vid dess uppsättande

och inöfvande och nu gjorde han majorstjänst. Under hela slaget

anf5rde ban sitt folk ined atm&rktnit, vaksamhet och skicklighet.^

Efter allt att döma måtte trupperna pa Laholmen dock för-

stått att skaffa sig betäckning mellan klipporna eller markens

fördjupningar, ty om detta ej varit fallet, skulle Tordenskjolds

kulregn »söndermalat dem till stoft». — Giertta synes innehaft

sin plats ftn nere i batteriet Garolns än på berget ofvanför det-

samma, hvarifrån han hade den vidsträcktaste utsikt öfver sta-

den, batterierna, den fiendtliga flottan och hennes rörelser. Ne-
danför batteriet på södra sidan af holmen stoii han däremot, då

han ledde den sista mördande striden, som åtgjorde dagens öde.

Lika litet som Giertta 8|)arade Tordenskjold sin person,

ty efter sin vana stod han uiidt i hetaste kulregnet, nästan så

län^e kanonaden varade. Med kännedom om hans otaliga och

häftiga lynne kan man antaga, att han icke i den bästa sinnes-

stämning intagit sin plats framför batteriet Carolus, den lång-

samma och på vedervärdigheter så rika varpningen hade ju

kunnat bringa en person af mycket lugnare skaplynne ur jämn-
vigten. Men sedan han framkommit till sin post och icke längre

overksam behöfde kläda skott, återkom hans goda lynne, i syn-

nerhet sedan han fått bataljen i full cång och därmed förökad

segervisshet. Under mer än tvä timmar eller under den häftigaste

kanonaden stod han öfverst pa skansen af LåJand. därifrån

iiiirdes hans klara genomträngande stämma, när han efter sin

vana kommenderade och svor, svor och kommenderade. Från

detta ställe var han genom sin medelstora, starkt byggda gestalt

och sina välkända lifliga åtbörder lätt synbar och igenkännelig

både från linieskeppen och alla galererna, då krutröken gång

efter annan skingrade sig. Härifrån hade han ock en

Öfversikt både öfver sin egen slaglinie och fiendens positioner.

' M«nier till Karl XII den 1717.
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Som haoB skepp lag ett »rifleBkud umr*^ batteriet Garolns, kände

ban från sin apphöjda plats tämligen noga taga detsamma i

skftrskådande, och det så mycket Iftttare, som intet bröstvftrn

skyddade detsamma. Efter sin egen utsago såg han de fållnas

kroppar eller stympade lemmar ligga ^öfverallt omkring batteriet.t*

Gierttas eld kuiuie naturligtvis ej vara sa iliallaiide eller så

intensiv som Tordenskjolds; mot svenskarnas 20 kanoner liade

ju den senare att använda ett mångdubbelt större antal. lian

kunde äfven, när så beh()fde.s, bvta oni kanoner, tv da den

ena bredsidans stycken biitvit allt för upphettade af det idetiga

skjutandet f&r att knnna begagnas, behöfde Tordenskjold endast

låta sina skepp vända andra bredsidan till, for att få andra och ,

användbara kanoner. Dessa vändningar skedde med tillhjälp af

fastsatta kabeltåg, medelst favilka besättningen halade fartyget

fram och tillbaka. Det är sannolikt» att mycket folk fallit f5r

svenskarnas kulor änder dessa vändningar, men intet ögonvittne

bekräftar den sägen, som ännu 1742 gick i Strömstad, att en

svensk kanonkula på en gång borttagit 60 danskar, i det ögon-

blick dessa stodo och drogo på en spänd lina' för att få skeppet

att vända andra bredsidan till. Men om än Gierttas kanoner

voro få, utmärkte de sig dock genom en långt större träffsäker-

het an Tordenskjolds, ty de stodo ju på fast mark. Fiendens

kulor däremot tyckas nfta «:ått för högt, ty ^enom det häftiga

skjutandet och den da o» h da ater uppkommande brisen för-

sattes hans fartyg i en vaggande rörelse, hvilket måste menligt

inverka på själfva riktandet af kanonerna.

Liksom under varpningen var Låland äfven nu mest af alla

fartygen utsatt för den fientliga elden, den ena kulan efter den

andra träffade dess skrof; dess tackling vardt mycket sönder-

skjuten och dess däck hlef liksom opplöjdt af de svenska pro-

jektilerna. Tordenskjold besvarade detta genom att med alla

sina till buds stående medel söka bringa batteriet till tystnad,

ty därmed ansåg han, att slaget skulle vara så godt som afgjordt.

Men hans väntan blef längre, än han från början kunnat för-

moda. Det var hans vana att uttrycka sig pa ett drastiskt språk

> Xkttft afstånd angiT han i sitt href till . Fredrik IV den 1717 Ruthe, II

t. 284: men i sitt bref al' den M|p»r Iim »it dittuMn Tir >på 6 % sktMC»,
•al. st. 8. '/Ii.

* ToideuUold tUl Fndrik IV den 1717, Rotlie, II t. 274.
* Fryxell, Benttdier XXIX e. 73.
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till och med i bofvfets salar. Detta hade ofta ådragit honom

konung Fredriks landsfaderltga, om också alltid på samma gång

v&lvilliga tillrättavisningar. Tordenskjold har nog vid detta

tillfälle på sitt sjömansspråk fällt drastiska yttranden om sven-

skai na. Men har han det ^jort, torde dot snarare varit af harm

(ihor och aktning för deras mod och uthållighet än af förakt

för deras feghet. Skäl till forakt hade han icke helier fatt

hvarkcn vid Dynckil eller Göteborg, men allra minst vid Ström-

stad. Säkert är ock, att icke har han här från skansen af

Låland ropat: »Se, där stryker han Hagg den fege hunden».

Hans egna ord i två bref till Fredrik IV innebära nämligen

raka motsatsen af detta uttryck. Han säger bland annat i sitt

första bref:' »jeg har gjort alt hvad jeg har knndet, Allemå-

digste Eonge, men kand ej derfor, at Gud har behaget nu 2:de

gange ikke at velsigne arbeidet med lykke, endskiönt fienden

udisputerlig har mist 3 å 4 gange så mange folk (!) som jeg i

henseende til så mange kanoner for hver af hans, den korte

distance på 6-pundiger skråe, og at han ikke havde noget bröst-

verk for si<i. Jeg så også mengden af döde samt armer og bene

överalt omkjiiig batteriet.» I det andia hrefvet,* sedan han ater

talat om de enorma fiirlustor han menar, att svenskarna lidit,

fikrifver han: »umueligt kunde andet véere, siden de intet bröst-

verk liavde for sicr, 3 gange repousseret, og t 6 timer paa rifle-

skud nar udstået den staerke canonade af sa mange dobbelte

canoner.
'"^

Indirekt, om också icke direkt, framgår det väl af dessa

ord, att svenskarna förhållit sig ntmärkt tappert, änskönt de

till största delen så godt i^om för första gången voro i elden.

De sknile väl aldrig under så många timmar ha kunnat uthärda
' ett så ihållande kulregn från ett så stort antal kanoner, om de

varit »fege».

Ungefär kl. 1 ^J^ på natten hade svenskarna börjat kano-

naden mot den anfallande dansk-norska flottan. Från kl. 4 till

( ToHeiMlt)old till Fredrik IV den »Z,, Rothe, Il t. 274.
2 De» "

V. Kothe, II 8. 284.
' [furu rayclvct ammunition Tordenskjold förbrukat framgår af hans bref

till l-ndrik IV den '-^ 1717, Rothe II, g. 272, i hvilket han begär ny ammnni-
tion. Han akrifver: »Af provition de ^nem- I)chöve8 till unnaturen disse sorter,

nemlig kruad 200 centner, 18-pundige kuippelkii^ler H0(). 12 ]!nrtiV'o:e dito 300,

2é-puadige skraae 200, 18-puDdige dito ÖOO, ö-pundige dito lUJ ug 6-pundige

ditom ^ Mot d« 1,606 skott toidt Gicytta skjutit 600, ty han hade ju SO
skott p«r kanoiii ock haos aiDinaDition tog alnt.»
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kl. 6 liade de längs hela linien underhållit den häftigaste eld

mot fiendens hutVudstyrka. Mon fastän Tordenskjold under

samma tid mot dem dirigerade en den nient helvetiska elfl. hade

han likväl ej förmatt bringa na^^ot enda af deras batterier till

tystnad. Omkring kl. 6 ankom Hielperen; 3 Sahlgaards hel-

galerer och kanske halfgalererna inbogserade denna pråm.

Medan Tordenskjold nu afbidade batteriet Carolus tystnad,

vidtog han nödiga dispositioner för att draga fördel af denna

händelse, när den, såsom han riktigt anade, omsider en gång

måste inträffa. Han befallde för den skal i ÖfverstelÖjtnant v.

Grambov att låta sätta 300 man infanteri ombord på 4 af

Sahlgaards helgalerer, hvilka tyckas åter ha dragit sig ur striden

och lagt sig bakom Björkholmarna. Sedan Tordenskjold tvungit

svenskarnas kanoner till tystnad, ville han nämligen med dessa

trupper samt galerernas besättningar landstiira pa Laholmen för

att taga batteriet mod storm. Den ena gången efter den andra

trodde nn Tor(iensk jold i sin otäligbet, att denna stund var

kommen, men gang pa gång fann han sia gäckad, l^ppehåll

vardt det visserligen då och då i sveuskaruas eld, antingen nu

orsaken därtill var bristen på kulor eller kanonemas behof af

afkylning. Men länge hade dessa uppehåll icke varat, förrän

Giertta återupptog artilleristrideo. Till slut, när kl. gick på 7,

hörde Tordenskjold från batteriet en knall, som liknade en krntr

ezplosion. Att en sådan egt rum och äfven vållat batteriets

tystnad, är ju mycket möjligt/ men sannolikare är det dock, att

ftfven Giertta, fast »besluten, som han var, att försvara den åt

honom anförtrodda staden, så länge hans blod varmt var», nu då

hans ammunition närniade sig sitt slut, ville locka Turdenskjuld

att utkämpa den åtgörande striden och af denna orsak lät sina

kanoner tvstna. Härmed ma nu ha varit huru som helst, allt

liiiL^ Tordenskjold trodde rätta stunden för anfallet vara kommen.

Han signalerade därför till de nyssnämnda fyra galererua att

rycka främ. De 3 helgalerer, som varit med om att inbogsera

Hielperen, beordrades åter att gå fram till bron mellan Laholmen

och staden för att afskära förbindelsen mellan dessa bägge

ställen.' Själf skyndade han från skansen ner i en Julie, som

hastigt förde honom ombord på galeren Sophia. Här fann han

— »f

' Hvarken Iliertta eller Norberg näoiDa något om kruteipliMioiitiL
^ Gcrnerg bref, Danske gaml. 11 1, s. 253. (Jerner» ordalair »yna» miij ytter-

ligare bestyrka Hierttas oppgift, att fienden från början haft 7 »capitaie galerer».



38 A. HAlfHåRSKJÖLD

före sig v. Granibov ofli major Rosoti kvant/, «(tm komiiieuiierade

ofvannäiTiTida infanteriaftlp!ni?i«i Tordeiiskjoid var bland mycket

annat ätven en stor »idrottamadr bade pa pistoler och studsare.

Genom sin träflFsäkerhet som skytt skulle han ju några månader

efter detta slag rädda sitt lilla fartyg och sig sjätf från att blifva

tag^n af en svensk kapare. Med sin »ryktbare stadsare» var

han vid detta tillfälle bev&pnad. Enligt Tordenskjolds order

skulle Sahlgaard med de bägge galererna Fredericas qvartOB

l&gga i land vid Laholmens norra sida, men Prins Karl och

Sophia vid den södra ^ eller nedanför batteriet Carolns venstra

flank. Sahlgaard fallgjorde dock illa sitt nppdrag; han l&t

nämligen galererna helt plötsligt stanna, loregifvande såsom skäl

liärLiil, att fartygen kommit pa grund.* Rätta orsaken torde

dock ha varit, att han ansåg företatrct allt for vadliet för att

böra fullfoJjas. Bättre utförde icke heller de 3 galerer. som

skulle ha gått fram till hron, sina order, ty de hunno aldrig

dit. Utan att låta hejda sig häraf tullföljde dock Tordeuskjold

sin plan med sina bägge galerer. Han lät beslå deras segel^ då

de närmade sig landningsstället, ty han trodde sig ju knappast

ha att befara något allvarsammare motstånd, enär hvarken

något skott lossades från batteriet eller någon fiende lät se sig.

Men just som kölame stötte mot stranden, reste sig plötsligt en

man mellan klipporna nedanför batteriet, det var Johan Giertta.

Nästan omedelbart med honom reste sig äfven till höger och

venster samt bakom honom en del af granadörema» under

Clausen och Skogh. Så svårt särad den sistnämnde än var »af

en skrotkula i tjockaste k()ttt't af högra armen», ville han likväl

vara med om att utkiimpa den sista afiiörande striden. En
annan del af grenadiererna störtade jämte västerbottningarna

ned från berget, där de legat bakom fjärde batteriets bröstvärn.

Har Tordeuskjold, såsom flere berätta, sökt fälla Giertta med
en kula från sin studsare/ måste det varit under de minuter,

som nu följde. Men mera än ett skott har han aldrig haft tid

' >Pa hvar sin »\ån om holmen «Hirt*r TordctHkjold, Roth c IT h. 274, och

då han ajälf landade vid aödra sidan, var det väl vid den norra Sahlgaard skulle

ludft. I Danilw laml. a. 254 atftr, »tt S. aknlle Unda vid den mtn sidan, T
vid den Östra, men se T:i tSnvtnhid d. 1718^ RotHe III a. 16.

» Ctprnors brcf

* Tordeuskjold pu^tnr, att dtbärkeringsstället skulle ha varit >b skridt»

nära batteriet, Rothe, Il s- 274. Gerner säger, att det gafs eld, dl galererns Voro
hrhiH ri 4 gtcg ain, hrilkvt nngefär torde atftmma med Nofbeigs Qtaago» anf.

arb. s.
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«tt sijata, förrftn de svenska kommandoorden IjÖdo» och »det

lade an, det sigtade, det »malU. På 20 stegs afstånd Iftt nu

Oiertta aitva två^ a tre »skftna salvor» med korta mellanram ; deras

verkan var förtärande. Pa galerenia tumlade döda och letVande,

sårade och osarade om hvarandra. På den ena galeren stod en

nian allena upprätt, pa den andra nå»ra få. Chefen pa Sophia,

kapteniöjtnant Dam, genomborrad af 7 kulor. ^ Öfverste-

löjtnant Granibov ocii major Rosenkrans blefvo mer eller mindre

farligt sårade. I denna sin 19:de batalj vardt Tordenskjoid för

första och sista gången under sin krigiska lefnad sårad, och

detta mycket farligt. En kula träffade honom nämligen i venstra

armen och gick nt vid skulderbladet, en annan genomborrade

låret straxt nedanför högra höften.^ Icke utan svårighet lyckades

man fa ner den sanslöse hjälten i den julle, som sedan förde

honom till flaggskeppet.

De få, som blifvit kvar på galärerna, hade måst söka skydd

under däck, de voro således ej »kapabla att bringa dem därifrån,

ej heller torde någon af fiendens fartyg miderstå sig komma dem
till hjälp, utan hade verkligen fallit uti vara händer, där man
haft en eschaloup eller nåsot annat fartyg att bringa folk om-

bord med, i mangell bvaraf man nödgades låta dem drifva i

sjön, till dess land vinden och vattnet, som då jnst till öfver-

flödig olycka utföll, förde dem utan fiendens ringaste tillhjälp

eller undsättning* under dess skepp, hvarest de blefvo salverade;

påståendes kanonaden lika starkt med skeppen och de öfriga

* 1 Gierttaa triherrediniom stär *'2:ne salvor», men denua källa är icke alltid

-pålitlig hwnå dett» tlig ftngar. T Handl. ang. Nordisks kriget 1715—18 (DaBnutrk)
HT finnoä ett hrof mod ofvan eiterndp npppift. Tordt-nskjold ocli C< rrn r i Hiua nyss-

nämnda bref tala om flere salvor. Men om an så ?arit kändeisen, torde det ändå
A uuM (Sr högst ownnoUkt, »tt Tordensl^oH *änder kela afl&ren rott af ock an
i den biiftikniste elden, oupphörligt skjutande med sin stndsare efter Giertta, utan

att träffa», Bohusläns historia och beskrifning of A. £. Holmberg I, s. 153.

T. rar ombord pä Sophia.
* G«»ert ofvan eiteiwlo Inref i Danske laml. Dem» nmift af en deltagare

i 8la<ret torde börn föredragas fnupfSr den, tom uppger, att nan geiiombomrti af

30 kulor, Kothe, II s. 264.
* Nor1»efga uppgift, att mao efter manfallet pt galerema sett ven bit, som

kom roendee med en offioer, hrilken gräsligen ropade på undsättning för dessa

^lererna, men han hade ej länjre kmnmenderat, förrtin han iSg öfvcr ändn», och

att denne varit T. måste lemnas utan afseende. Hiidc det händt, t^om Norberg

nppgifrer, ikvlle val Giertta i nigot af sina bref omtalat detsamma.
* Rothe up]i'_rer ntt en kadett ly«^knt8 uthiila Sophin, och jitt chefen

Så
Prins Karl, löjtnant Helmich, som vHr under däck, räddat sin galer genom att skjuta

en grcDidier, eou ISitSkle draga galeren i land, anf. aib. II, t. 965^.
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galererna, till deås koinmeudörsskeppet lued en galeja begyute

kränga, hvarappå det förra med ett af de andra örlogsskeppen

kapade ankare och ataf galererna och de mindre fartygen boxe-

rade sig sin väg änder elden af våra stycken, som följde dem i

hamn, så långt den räcka kunde, hvarest de lade sig strazt

efter klockan åtta, då träffningen ändades.»^ Tordenskjold

skrifver visserligen:* »havde blodet ikke forlöbet mig, sknlde ved

de övrige gal I ejers rette anförelse utgången blivit efter dessein».

Det är dock fö^a troligt, att han därigenom kunnat rycka segern

ur Gierttas händer, allra helst som denne ej i sista strideu be-

höft använda lH'la sin stvrka.

Den daii^k-iiuiiska Hottaii lade sig därefter till ankar 1'akoin

Funiholnien. Dess förluster voro betydligt större än svenskarnes,

nämligen 104 döde och 246 särade.* Af dess fartyg voro linie-

skeppen, i synnerhet La land, samt Arken Noae illa skadade.

Följande natt afseglade Tordenskjold från Strömstad. Linie-

skeppen gingo utom skärs till »Akertf-skans», de andra fartygen

inom skärs, »hvilka sedan böia stöta tillsammans uti säker hamn
vid Fredrikstad, hvaraf man billigt slnter att bemälte eskaders

tillstånd ej lär vara i alla delar efter dess kommendörs önskan.»^

Glädjen och jublet öfver segera voro stora både bland trnp-

perna och stadsboarna. Att närmare beskrifva detta skulle

gifva »en nöjsam vidlyftighet» säger Norberg. Soldaterna »gra-

tulerade hvarandra inbiirdes, att de med heder gatt en sa stark

frestelse igenom ; otticeraren tackade kiiekten för hans manliga

förhållande; knekten ofticeraren för tapi)ert anHirande.': Detta

så mycket mera, som fienden intill det sista efterkommit sin

plikt med all frimodighet som utaf dem kunde fordras.»

Sedan Giertta på torget låtit hålla offentlig bön och tack-

sägelse, gick hvar och en med fägnad hem till sin koja loch

> Uiertta till Karl Xii den ^'^

* Till Fredrik IV den «/,.
' Danfjlic SatnliiiK<'r. Listr, g. 2r)4— 55. Roth c. TI s. 271 har samiiin antal

sårade, men endast 96 döde. I ofvannäinnda >Liste> tinnes en specitikation på
linieskeppens och Arkens döie och sårade samt på 4 belgalerers och 2 halfgalerert

oeh en dubbelslups, låledefl endast för 11 fartyg. Äro dessa uppgifter riktiga,

»kullf således Hielperen. de 3 öfriga helgalereroa och 2 dubbelslnpar icke haft

några döda. Det år ju möjligt, att så ock varit förhållandet, i så fall måate de

m^ekct litet eller oek »Ua ieke •rit i elden. Påniliiiiai bSr doek, »tt Grip i liH
brcf säger, att hane folk pR öfversta däcket två ifån-rer l>lef\o hortskjufna, så att

gångerna endast 4 man, han själf då inberäkuad, stodo kvar, samt att han
en halfgaler och två dubbelslupar fått sina förlaster ersatta. En ny under-

•Ökning skulle kanske därför ytterligare fik» f5rlilftliflk«nift. Se Rotk^ U, 230*
« Hiertta till Kerl XD den %.
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gjorde sig där en Instig afton.» ^ De flesta husen hade dook så

många hål efter kulor, att de i detta afseende liknade »fisksuropar.»

I ett bref till sin konung uppger Tordenskjold svenskarnas

fdrluster till 3 å 4 gånger så stora som hans.^ I ett annat upp-

ger han dem efter desertörers och andras berättelser från 700

till 1,000 man eller fran 1,500 till 2,000 man, men tyckes anse

Colbiörnsönernes för den riktiga eller 13 officerare och öfver

1, man döde och blesserade. Svenskarnas förluster voro

dock i själfva verket knappast hälften af fiendens, eller 19 döde

och 173 sårade.^ Grenadierbataijonen hade således förlorat ^/^

af sin styrka. Denna utgjorde nämligen omkring 570 man.*

I ett bref af den 12 juli betygade Karl XII Giertta och

hans trupper sin tacksamhet för deras duglighet och deras tappra

försvar af Strömstad. Giertta fick ingon särskild belöning, men
Glansen blef den 18 juli befordrad till öfverste och Skogh den

1 augusti till major.

< Norberg, 11 s. l>40.

' Se hans bref till Fredrik IV, Rothe, i. 374ooh284. Erkännas må dock,

ntt det äfveii finiu'8 lika Irnirt öfverdrifmi svenslNTi i'p]iL''frpr om den daii^ik-norf^kji

flottans förlaster. >j or berg uppger dem till 1,^^ mau döde och 4U0 sårade.

Se TidaTc Frjzells taUt mwr tvenikan oeh danskan olika uppgifter, XXIX i. 74.
' Hullands regemente hade förlorat af manskapet 4 man döde, 81 såtadCf

Västerbotte DS 9 mnu döde. 31 sSradr, men inga officernrc. Grcnndierbataljonens

förluster voro däremot sä mycket större. Visserligen hade den endast 6 döde,

bland desse 1 nnderofticer, men sirade toto 4 kaptener, 4 löjtnanter, 5 fänrikar,

16 nnderofficerare och 80 gemene. HipTttaB förslag till Karl XII deir * - 1717.
* icke allenast Tomquist och dennes efterföljare Gylieagraoat, utan äfven

Norberg oeb Lagermnrk (se Hist. T. 1886, s. S75 n. 4) ba i mer eller mindre

fftå oriktiga eller ofullständiga uppgifter om denna k&r.
.
Jag vill därför söka i

korthet nämna hvaJ jag har mig bekant om densamma. Norberg: II s. 637 —
säger, att Karl XII den 8 jannari 1717 själf uppsatt utkastet till planen för gre-

naaierbataljonen. I riksreg. finnes doek intel som bintyder härpå, men den 8
febrnari finnes en skrifvelse till 6 öfverstar om denna k&r. Ännu vigtignre iir en

skrifvelse af den 17 februari s. ä. till Clausen och Wrangel med befallning att

kommendera grenadieiema. Enligt ett medföljande flirslag sknlle ett grenadier-

kompaui eller 2 subalternofficerare, 5 underofficerare och 64 man uttagas ur föl-

jandp 8 repemrnten. Viistgötn. Viintra Skiin.Mki». Ö^ira Skånska och Smalands Tre-

mänuings-regementeu, Bergaregemeutet, HaliandA regemente samt Uplandö oth Väst-

gdta Femmänningsregementen, säledes 512 gemene, 40 underofficersre och 16
officérare, allt ntvaldt folk. Mänga bref om kilren finnas i riksreg. till Mörner,

Claosen m. fl. Norbeigs uppgift, att bfart grenadierkompani enligt prima planen
sknlle utgöra 96 man» stimmer alledes ej med detta försl^^, men §] med en
förordning af den *• enligt hvilken ett grenadierkonipani af denna styrka

sknlle finnas vid hvnrje regemente. (Trenndierbntaljoneiis kompanier fingn ock

samjuu storlek. Sedan äfven Sm&lands Femmunuingsregemeute lemiiat niu kon-

tingent, bestod den s&Iedes af 9 kompanier. Enligt ett förslag af den 1718
ses ock att den ny«H ffirnt vrnit 864 man ftark utom 18 kaptener och lika många
löjtnanter och fänrikar. Vid mönstrins; på rännnrebanan i Stockholm deu 'Via
1719 bide den lumtmilt till Ö64 man vice, korporaler och gemmie; >den blef då
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Den ärofulla dagen vid Strömatad var väl icke den skönaste

i Gierttas bragdrika lefnad, ty f5r den gamle karolinen var vftl

den dagen den skönaste, då han vid Pultava räddade ein sårade

hjältekonungs lit, eller hvad som mera var, besparade honom

den bittra förödm jukelsen att lefvande falla i tsar Peters händer.

Men för hvarje opartisk forskare torde likväl denna seger vara

för Giertta fullt ut så ärofull som den vid Dynekil för Tor-

denskjold. Jag har förut sökt visa, att sistnämnda slag ej haft

den afgörande betydelse, som danska och norska historieskri fvare

påstått, ty det har hvarken räddat Norge eller ens Fredrikshald

från att eröfras af Karl XII. Det har endast i förening med
flera andra omständigheter bidragit till, att Karl XII sommaren

1716 drog sig tillbaka från sistnämnda fästning. Slaget vid

Strömstad är visserligen långt ifrån att ' vara en stor eller

lysande seger; vårt folk har vannit många fältslag, som i bägge

dessa afseenden oändligt mycket öfverträffa nämnda slag. Men
flere af dessa större och mera lysande segrar ha dock varit af

längt mindre gagn för Sveriges rike än slaget vid Strömstad.

Om detta räddat Boliusliiii frän att eröfras af fienden, låter jag

vara osagdt, men det har omintetgjort fiendens fiirsök att för

andra gängen hindra svenskarna fran att vid västkusten foga

anstalter eller förin ledelser til! ett anfall mot Nor-je; det gaf

dem vidare tid och tillfälle att ytterligare befästa Strömstad.

Men af ännu större gagn vardt det i ett helt annat afseende.

Denna seger har nämligen tvungit danskarna att afstå från en

expedition till Gotland, som i så fall näppeligen kunde ha miss-

lyckats. Fredrik IV måste nämligen nppgifva denna sin plan,

enär den norske Öfverbef&lhafvaren befarade, att svenskarna

skulle begagna sig af sin seger och göra ett infall i Norge. För

att mota detta behöfde och begärde han f5rstärkningiur. Konun-

gen villfor ock hans önskan genom att skicka till Norge 6

bataljoner infanteri samt längre fram tre linieskepp och en fregatt

till förstärkande af Nordsjöeskadern. Men som man i Danmark

icke pa samuja gång kun if sända en sådan trup|»styrka upp till

Norge och en expeditionskar till Gotland, utan att allt för

mycket utblotta Danmark på trupper, måste konung Fredrik,

om än högst ogärna, afstå från det beramade laget till Gotlaod.'

' Lagermark, s. 38—95. Så vidt jag vet, ir det denne foifkare aomfSnt
IkunhUlit denna betydelse af segern vid Strömstad. KanslEe skall m&ngen Ijfeka,
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Giertta stod visserligen som segerherre, men hans ställnini»

var det oaktadt långt ifrån god. Sina fästningsverk hade han

föga utsikt att snart få färdiga, enär han saknade bade de ma-

terialier och redskap, som ett sådant arbete kräfde. Men änmi

värre var, att han hvarken hade krut och kulor ät sina kanoner

eller tillräckligt med lifsmedel åt sina soldater, hvarf5r också

af dessa icke få deserterade.^ Han måste d&rför med oro motse

det nya anfall, om hyilket ryktet hade åtskilligt att berätta, ty

trots sina bleasyrer var Tordenskjold icke overksam. Han ville

så mycket hellre utplåna följderna af sitt nederlag, som han

var mycket orolig Of\rer, bnm hans konung skulle upptaga under*

rättelsen om detsamma. Tordenskjold hade ju företagit anfallet

|ia C2en hand, således ej lydt sin instruktion. Till amiialiietet

skref han den ^\/.,., juli att han hoppades på ett nådigt svar,

ett sådant skulle blitva 'hans liiesMiiv ett tra^fleligt plaster». —
Genotn öfverlöpare fick lian ofta underrättelser om fienden. Ocli

om än dessa tiil stor del voro mycket öfverdrifna, gjorde de

dock klart för honom, att Giertta i hög grad led brist på pro-

viant. Men han visste också, att svenskarne ämnade upprätta

stora spannmålsmagasiner i Strömstad för det tillamuade infallet

i Norge. Om han därlftr kunde förhindra dessas anläggande, var

i och med detsamma den fruktade invasionen i Norge omöjlig-

gjord. Han befallde fÖr den skull redan den U juli kapten Sahl-

gaard att med galerema och de bägge pråmarna genast alsegla

till Strömstad samt da^' och natt vaka öfver att hvarje tillförsel

från sjösidan bletVe staden atskuren. Redan på aftonen den

'^d** också Sahl gaard med 8 galerer fÖr inloppet till

Strömstad." Pråmarna voro dock ej i förstone med, Arken Nosb

hade väl ej ännu hunnit blifva reparerad. Samtidigt härmed

var en svensk flottilj af transportfartyg under konvoj af kom-

mendören Nils Gyllenschruuf på väg till Strömstad från Göteborg

och Uddevalla. Giertta hann dock underrätta Mörner om de

fientliga galerernas ankomst. Gyllenschruuf fick för den skull

att jof^ allt för utförligt skildrat detta slag. Jag skalle kunna anföra flere gkil

fSr denoa utförlighet, men vill nv endast framhålla ett, eller att en närmare
underHokning af källoraa vigade, ntt \orherg och Rothe, Garde och LagcrmMrk
icke flällan tagit miste. Jag hoppas åtm in ^tone i n&gon mån ha lemaat någn bidlKg

till en riktigare framställning af det«ammu.
* Att det ^ heller varit ti val beetSUdt |»l nortlEft ndan, haii iaeet af aAt

flere degertörer kommo därifrån till ivenskinie.
' Hiertta till Karl XII den
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af Mörner befallmng att braka »all försiktighet med transporten».

Men Bom han till densammaB skydd hade 2 brigantiner och 5

galerer, trodde Mörner, att »om de norske icke ha deras pråmar

med sig,» Gyllenschruut' skulle vara väl vuxen fiendens galerer,

emedan dessa icke skola \aici sa goda som vara.»*

Dä Sahltiaard. suiu la«f undor Halsörholiuen, fick veta, att

Gyllenschrauf nalkades, lytte han tidigt på morgonen den ^^^^

ankar och gick till »jiis för att lovera sig f^enom Styrsö- och

Brattebärgssund* fram till Tängafjärden. Därifrån ämnade han

falla den svenska flottiljen i ryggen. »Genom Gyllenschruufs

försiktighet och goda conduite» hade emellertid de svenska far-

tygen kommit fram till Staresund eller södra inloppet till Star-

kilen. Men som vinden af en stark sydvest var för transporten

fogelig, kom fienden ej fram till Styrsö, innan den förra redan

var genom Vrångösund framkommen till Strömstad.* Sahlgaard

drog sig d&refter tillbaka till MakÖ, enftr han ej ansåg sig vazen

att upptaga en strid med de större och bftttre bestyckade svenska

galererna. Tordenskjold vardt häröfver mycket förtömad och

befallde Sahlgaard att genast återvända, hvilket denne äfven

gjorde och det i frieiiniL' med pråmarna. — Genom de med llen-

schruufs fartyg aiikomiia matorialior nch redskap vardt Giertta

ater i stånd att ta'ja itu me(i Ijetasmingsai betena.

seglade Tordenskjold själf med sina 3 linieskepp

från Lseren, men kom i följd af stiltje ej fram till inloppet vid

Strömstad förr än den 15-^. Här fördelade han sina fartyg så,

att hamnen bief fallkomligt inspärrad. Vid södra inloppet,

endast ett långt kanonhåll från Strömstad, lågo Låiand och

Fyen, galeren Prins Karl och halfgaleren Polinx; i det norra ^

åter Göteborg, Arken No® och galeren Lovisa af Arendal samt

halfgaleren Achilles. Till bevakande af segellederna genom skar-

gården förlade han skottpråmen Hielperen med galererna de

bägge Flredericas Qvartns, Prins Kristian, Charlotta Amalia och

Sophia* inom Vrångesund under Tjämö eller på Tanafjärden.

Gyllenschruuf vardt liiirigenom tvungen att med sina galerer och

transportfartyg kvarligga i Strömstad, hvilket var sa mycket

' Mörner till Karl XJl den 1717.
' Styrau är den Btörsta af de öar bodi ligga ittottfor nom Oddöns vertn

8tr;in-l SistDänind snöd hxr jag ej aeti på oågott k«rU, troligen går det •. om
Öddön till TånRatiiirdeD.

* Hintte tm Kul XII den "/,,

* Tordenikjold till nminlitetet den Rothe, II t. 880.
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farligare, som de ioke hade kott för mer än 14 dagar. Detta

oroade Giertta, emedan han ej kände förse dem med ny sådan.

Därtill kom, att Tordenskjold började fran linieskeppeii uch

Aiken Noae under betäckning af Killingholiiiiu ljuinbardera

;-taiien och hamnen, hvilket senare kin de blifva farligt för trans-

portfartygen.* (jriertta tyckte svårigheterna vara sä stora, att

han skref till Karl XII: s>Eders M:ts höga närvaro synes där-

för härvid högst nödig, alldenstund jag annars fruktar, att utaf

allt det, som Eders M:t befallt Iiäi skola bestäilas, mycket litet

lär komma till sin fulikomlighet».
^

£mellertid beslöt Giertta att försöka förjaga Hielperen och

de 5 galerema från Tångafjärden, där de lågo nära fasta landet

utanför gården Bjälfveröd. Han lät därför natten mellan den

^'/»s ^Vs6 Augusti föra 4 st. 3 9: och 2 st. 6 % kanoner

samt 2 hanbitzer till Bjäifirerödt som ligger ^/^ mil från Ström-

stad. I dagningen började han »kanonera och bombardera Hiel-

peren och de andra fartygen och hölt dem med geschwinda skott

och en koutinuerliji eld Sii varma, att de ma&tc omsider efter en ,

skarp kanonad h bada sidor uti tvänne timmars tid och sedan

pråmen och 1 galeja af 5 a 6 bomber tatiit en märkelig skada,

draga sig undan och gå sin vä^ samt kvarlenina sina tält pa

Tjärnön.» Afven galer^na, som »boxerade bort pråmen fingo

af de geschwinda skotten sin del.> Giertta tänkte na låta

Gyilenachruof med sina galerer och transportfartyg återvända

till Göteborg, men som fiendens fartyg lågo »Öfver allt förströdde

uti skärgården», och dessutom några nya. örlogsskepp den ^Vte
aug. förenat sig med fiendens eskader och lagt sig vid Styrsö

och Långö troligen för att »passa dem upp under vägen», lät han

den svenska flottiljen fortfarande Mcea kvar i Strömstad.^

Sistnämnda strid ledde dock ti Ii, att Strömstads blokad

uppbäfdes. Tordenskjold hade för sina båda misslyckade anfall

pa Göteborg och Strömstad, som han pa egen hand företagit,

förlorat befälet öfver .Nordsjöeskadern. Redan den ^^/^^ aug.

hade hans efterträdare schoutbynachten Hoseni>alm anländt med

3 örlogsskepp och 1 fregatt och öfvertagit kommandot. Genom
Striden vid Bjälfveröd insåg han, att det var omöjligt att full

ständigt inspärra Strömstad från sjösidan. Den åsikten hade

' Hierttn ; ett odat. bref till Karl XII: det kom dock d«>u ^
\, f iU Lund.

^ Konoogeu anlände ock i ilutet af aug. (g. st.) till Strömitad.
* HieriU den '% till Hfirner och Kftri XII.
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deMiitom Mijat göra sig gällande, att nyttan af blokaden icke

motsvarade kostnaden af densamma, en åsikt som ftfven Torden-

skjold delade. Efter samråd med sina officerare npphäfde Ro-
senpalm däiför den ^^/^^ aug. blokaden och drog sig med eska-

dern till Mako. Under de nainiaste dagame förenade sig 4

engelska orlo</.sskep[j med den ticinsk-norska eskadern, som så-

ledes nu var ilen svenska mycket ötVerlägsen.*

Danska n(trd.sjr)eskaderns ujipgift vardt nu nästan endast af

defensiv art. Orlogsskeppen skulle kryssa mellan Norge och

Danmark, ty Gathenhielm och andra kapare hade under blo-

kaden af Strömstad åter börjat blifva mycket djärfva ocli be-

svärliga. Tordenskjold, som nu förde befälet öfver galereskadem,

skulle skydda öaroe och kusterna vid Svinesund. Under sep-

tember gingo dock svenska fartyg i mängd mellan Dynekil,

Strömstad och Göteborg, dock till en början under ständiga

småstrider, som utkämpades med omvexlande lycka. En gång

togo svenskame halfgaleren Pollux och 1 dubbelslup, en annan

, gång tog Tordenskjold själf 16 transportfartyg, som återvände

från Strömstad. I slutet af året toy[ dock Gyllenschnuif 12

fientliga transportfartyg, kort efter det Ueru andra förlist utanför

skären. I det hela taget kunde likväl »venska fartyg under

senhösten ostörda ira melian (jiuteburj^ (»ch Strömstad. Tidigt

på våren 1718 började ater Öottiljer af svenska transportfartyg,

dock alltid under betäckning af galerer, gå mellan Göteborg och

Strömstad. Högsta ledningen af dessa hade vice-amiralen Ström-

stierna,' som nu hade fått sin galereskader i godt stånd. Icke

mindre än 14 transporter, dels bestående af 12, dels af 6 trans-

portfartyg, lastade med förråder och ammunition af alla slag

afsände eller eskorterade han till Strömstad. Schoutbynachten

Erik Sjöblad ombesörjde afsändandet af 5 transporter till samma
stad, som härigenom blef ett stort magasin eller en fÖrrådB-

kammare för den armé, som i slutet af året skulle inbryta i

Norge. Dess befästningar hade efter hand blifvit fullbordade

både at sjö- ocli landsidan.

Giertta hade clork i början af januari leranat befälet öfver

trupperna i Boliuslän. Man vardt namliLPn da kaptenlöjtnant

vid drabanterna. Som sädan kommenderade han vid infallet i

* Amiralitetets i Göteborg akrifvdaer och rilureg.
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Norge den l:Bta BYenska kavalleridlTisioDeD. ^ M6d dem stod

han i ilatet af november i Tistedaleo. Det var hftr, som Karl

XII den 22 november med egen hand skref till honom det bref»

hvilket Norberg anför »såsom ett bevis bland mänga audia livad

ogemen nad H. M:t hade för alla dem som gjorde väl c Detta

bref torde för CTiertta varit en större hedersbevisniug, än om
Karl XII pa höjden^ af storhet och makt. af berömmelse och

ära gifvit honom alla de tittar och värdigheter en konung kan

gifva en undersåte. Tonen i detta bref är genomträngd af den

största aktning och välvilja samt den finaste och utsöktaste höf-

ligbet. Ingen annan konang än Karl XU skulle på denna tid

ha kunnat skrifva ett sådant bref till en undersåte. Konungen

skönjes visserligen i detta bref, ty Karl XII var alltid konung,

men ännu mera röjer sig den ädlaste och mest hOgeinnade af

iQän. Bå man läser dessa rader kan man förstå att det var

genom andra och utmärktare egenskaper än hjältens, som denne
* konung vann så mångas kärlek och hängifvenhet.'

•

Sent pa hösten ,1717 tick Tordenskjold en kun^liti order

att infinna sia i Köpenhapin. Den 26 nov. afseglade han därtor

frän Laurvig med en huckert. Fa denna hade han bragt ombord,

utom en laddning järn och tenn, hela sitt »bagage og töy,

som mestendeel bestod i rige brocherede stoffer, guld- och sölv-

bioqvadestykker samt mangfoldige rare konststykker og andre

kostbars ting, af en heel anseelig vserdie», samt en mängd präk*-

tiga skjutgevär. Dessutom förde han med sig två lefvande vargar

och den tama björn, med hvilken han så ofta på sina fester

roat sina gäster. I Kattegat stötte han på en svensk kapare

med 16 kanoner och 60 mans besättning; enär Tordenskjolds

lilla fartyg endast förde 2 st. 3 kanoner och några och tjugo

mans besättning, vai detta ett farligt möte. Men ijenom sin

("•fverlägsna niaiiovreringskonst iyi-kades Tordenskjold förtaga ka-

paren en stor del af dennes öfverlägsenhet. Under pukors och

' T>f'Tirt i hr --tnd nf II M:tg lifwkvadrr ri och drabantkar: IG skvudroncr uf

lifr«g<iiueut«ti Boliuglaus draisoiitr; VäfltgöU kavalleri; Gröna dragonerna och

VallMkerae. Norberg, II, t. 676. 6i«rtea friberredipl.

' Om Gierttas senare lefnadsöden nifi nainims. att han af Tlrica Eleonora

på hela ridderakapets och adelns begäran 17IH apphöjdes i triherriigt stånd.

Brottningen gjorde honom dessutom till genernllöjtnant af kavalleriet och president

i krigdcoUcginm. Hmi dqg 1740, utan hun.
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trampeters ljud vexlade man emellertid änder striden både skarpa

ord och skarpa skott. Som Tordenskjold led brist på jämknlor

f5r sina kanoner, sönderskar han det engelska tenn han hade

ombord och sökte iläi ig^ tiom skaffa sig skrakulor. Men långt

större nytta gjorde honom hans träffsäkerhet som skytt. Hans

folk laddade gevären åt honom, hvareftor han »edsköt eller

sårade den ena fienden etter den andra och till sint äfven kapare-

kaptenen, som hette Lind, hvarefter striden upphörde. Vargarne

biefvo dödade i denna strid, men björnen stod oskadd vid sin

herres sida midt i kulregnet

Resans äfVentyrligheter Toro dock ej slutade med denna strid.

Ty när Tordenskjold efter striden lagt sig att hvila, skdtte sig hans

folk icke b&ttre, än att hnckerten strandade på Skånes kast, ej

långt (rån Kollen, I en liten jnlle med två man rodde Torden-

skjold öfver till Sjsslland, hvarifran han tänkte skaffa hnckerten

hjälp, men detta misslyckades. Hans folk och stOrre delen af

hans dyrbara bagage föllo i Rvenskarnes händer. Tordenskjolds

*

hofmästare och anUia tj iiare, som Idifvit förda till Karl XII

i Lund, behandlades val af denne konunti, som ateri/af dem
friheten. Men Karl XII iraf afven hefallninf;, att Toixlenskjolds

strandade gods. som beräknades till ett värde af .'in,0()() riksdaler,

skulle återställas tiil honom. ^ Den svenske hjälten aktade och

beundrade nämligen den norske. I följd af Karl XII:s död

och den förvirring, som efter densamma appstod i Sverige, kom
dock tyvärr konungens befallning ej till utförande.

I Köpenhamn vardt Tordenskjold i början ganska snäft

mottagen af Fredrik IV, hvitke» vid deras första sammanträffande

sade honom, att hans tattack på Strömstad ej varit grundad

på raison». Tordenskjold begärde därför och lyckades äfven slut-

ligen genomdrifva, att en undersökning hölls om denna strid.

Utslaget vardt frikännande för honom. — Sommaren 1718 deltog

Tordenskjold" som chef å linjeskeppet Ebenezer i de kryssnincrar

i Östersjön, som de föreuade danska, engelska och holländska

* I mmliDgen »Nordiiks kriget, III, Dummk», i Riktftrk. finiiet en skrif*

velse iitnu undcrslsrift, men (liiteriid >r()petihnifen d. 1 '^n 1718, fif hvllkct det

framgår, bara mycket man i Köpenhamn beundrade karl XII:» behandling af de

fångne danskarna samt hans »gencrosité» mot Tordenskjold. När T:é tjänare skalle

•fresa, frågade Karl XII, om Blgot fattades dem, och befUlde dem »MUl Torden-
skjold seinen kiiiiiKlIiteu Grass zn vermelden und ihin rprsichem, wenn V.r ihm
selbst sehen möchte, demselben alle civilité so einvn solohen officier gebuhrte,

wiedetfBhreii lasieii wollte»

Digitized by Google



OM TOBDfiKSKJOLD OCH äV£NSKARNE 49

flottorna gjorde under »mual Babens komoMiido. Ocli snart

hade han äfven återvonnit sin konangs ynnest.

I slutet af 1718 förde Tordensk jold en transportflotta med öfver

3,000 man landttnipper till Norge. Under öfrerfarten var han

jienoin öiiia styrmans egeusiuiie nära att med skeppet Låland

förlisa i Kattegat. Då han kort efter eller deu 7 dec. ankom

till Möss, tick lian höra, att Karl XII den 30 nov. b!if'\ it skjuten.

Sedan lian förvissat sig härom, iieslöt han att Vara den förste,

som bringade Fredrik TV denna vigtiga nyhet. Kedan den Ki

dec. gick han därför under segel och anlände lyckligt till Köpen-

hamiiB redd den 17 kl. 10 om aftonen. Han begaf sig genast

direkt upp till slottet. Som han kom in i konnogeas säng-

kammare, sporde Fredrik IV, om Fredrikshall var erdfradt.

Tordenskjold svarade: »N^ långt dftrifråo! Jag bar tv&rtemot

den nåden och gUi4jen att önska £. M;t lyeka, ty kung Karl

år död, och icke en svensk är nu Iftngre att finna i hela Norge».

Konungen vardt hftrvid mycket allvarsam och försjönk en stund i

tankar, men frågade till slut, om denna underrättelse verkligen var

sann. Med sin vanliga sinnesnärvaro och dristighet svarade den

sluge sjöhjälten, att han endast önskade det vara lika sant, att

konungen ville göra honom till schoutbynarht — coiuieamiral

— om denna underrättelse var sann. Fredrik IV sade då, att

Tordenskjold skulle få denna .grad, om hans uppgift vardt

bekräftad.
^

Den fara, som hotat Danmark och Noige försvann med

Karl Xli:s död. Ty så länge han lefde, var likväl Sverige en

stormakt, och detta trots den gigantiska strid det kämpat under

18 år. Huru man än bedömer Karl XII, må man dock ihåg-
^

komma, att han äfven under sina sista regeringsår åstadkommit

förvånande saker och i flere riktningar gifvit nya uppslag, som

först senare tider skulle förstå att uppskatta. Så länge han

var i lifvet, hade han vetat att värna det egentliga Sverige.

Det sista aret af sin iefnad bragte han 80,000 man under vapen.

'

• Rothe III, 8. 79.
2 På Lillienstedts yttrande, att tsaren bjudit Görtx 100,000 låt för att fl

behålla Kcval och att han därf5f kunde göra det iifren nu, sade TeMin: »den

tiden hade tsaren någon räddhåga för om, och hade vi dä eu 80,000 man på
lieiieii, diremot ftrméii no till halftmi ar fönmolt». HSdaprot 'V,, 1720. Denna uppgift

torde icke vara öfverJrifveii, se Lai^e riii arkw uppsatrt Rustningarna till Karl XIT:s

siata fälttåg (Hiat. Tidnkr. I88ti s. 27ti—77.) Ha alla sjöregenicaten varit lika

manstarka, som jag funnit roddargaatarBregeiueatct, som Stromstieroa var chef för,

torde det vara mycket litt att upp haren till ofvannämnda atyrlca.

Hift. ndåkrift f881 4
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Hans sjömakt kunde till den 2rad mäta sit' med Danaiai k>s, att

sistnämTida makt endast genoni lijalp af engelska och holländska

eskadrar kunde blifva den rnniiktia. N;ir den svenska örlogs-

flottan endast hade med den danska att L:ora. fV)rmådde den håde

försvara kusterna orh hålla tillförseln fran r\ sk land öppen. Till

skydd for skärgårdarne hade Karl XII börjat uppr&tu, hva4 man
skulle kanna kalla en skärgårdsflotta. Det ser at, som om Ströro-

stiema i förening med skeppsbyggmästarne Walther och Sbeldon '

ingiMt konungen f5rtta tanken bftrtill.^ Det gagn de gnindgående

sa kallade Stralaundefregatterna gjort under StraUnnds belSgring»

torde äfven ka bidragit till att visa konom nyttan afen dylik flotta.

Slaget Tid Dynekii gjorde upprättandet af en sådan till en nödvän-

dighet Både i Göteborg ock Stockkolm samlades eskadrar afpråmar

galerer och flera slags mindre fartyg. De bägge förstnämnda slagen

voro större och bygda efter en bättre konstruktittn äa de danska. 1

flere af sina bref yttrar Tordenskjold stora farhågor för dessa

fartyg, och detta irke minst i slutet af ar 1717. Under aren

1716—1718 hade de göteborgska oeh stockholmska iralt ip^jkadrariia

ökats betydligt. Sistnämnda år begärde och tick Strömstieroa

5,440 man till den göteborgska eskadern.^

Men dessa betydliga stridskrafter till lands och sjös kommo
antingen i upplösning eller blefvo liksom förlamade nästan

omedelbart efter konungens död. Orsakerna bärtill äro ännu ej

utredda, men torde legat dels däri, att riksdagsverksamtieten och

den därmed följande utsikten till makt ock inflytande redan nu

kaft stora lockelser för krigsbefälet, dels ock däri att makten

öfvergick till riksdagen, hvilket omöjliggjorde en stark regering.

. Den nya regerini,'cn, redan härigenom svag, blef ännu svagare,

därigenom att den var alltför kollektiv.

Sverijres krafter och tillgångar voro visstMltgen mycket med-

tagna, men fråga kan blifva, om det icke varit bättra, da man

nu ej genast ville inså p;« tsarens fredsvilkor. att lialla försvars-

verket uppe genom att i mer eller mindre grad behålla Karl

XILs system. Månne icke ryssames förskräckliga häijningar

* Ffirtta plniMsn till eu verklig »^kiirifiirditflottH (yrkeit således efter åtskilligt

att (lömft först ha uppstått uiulcr Karl \1I:8 rejfpriiie Pef iir tnycTcet troligt att

Ehreusviird |<enom denna plnn kommit p& sin. Härpå kan jag dock ej nu närniAre

inlåta mig, men torde kommft att gftn det i ett arbete om Gustaf ITTta ajSMf,
med hvnra utarbetande jag är sygwlsatt.

' Med donna eskader voro dork, slisom redan förut niimodt är, nitgra mindre

örlogsfartyg om 40 ii 44 kanoner förenade.
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och ödeläggelser af Sveriiies kuster blefvo ännu dyrare an uniier-

hållet af en stark och val utrustad armé. Såsom förhållandena

nu utvecklade sig, visade det sig nämligen snart, att man nnilerdet

nya statsfikicket irke kunde leda försvaret med kraft och duglig-

het hvarken mot Rvssland eller ens mot Daumark.

Under Karl XJI:a tid hade Sveriges västkust med framgång

skyddats och försvarats af Mdrner, Strömstiema och Giertta.

Den enda nämnvärda motgång evenskarne haft under deua ar

var slaget vid Dynekil,' men mot detta kände ju sftttas tv&nne

segrar. Men året 1719 vardt så mycket sorgligare.* Genom en

häpnadsväckande och slu^t fSrstod Tordenskjold att

bemftktiga sig Marstrand och dftrmed på samma gång större delen

af den d&rstftdes förlagda drlogseskadem. Det anfall mot Göte*

Korg, som Fredrik IV kort efter Karl XII» död ville åstad-

komma, vardt visserligen aldrig företaget i den utsträckning

konungen länkt sig det, men tre gånger visade sig Tordenskjold

utanfiir nämnda stad. ehuru han endast de bägge sista crånserna

anföll densamma. Hans tredje och sista anfall egde rum natten

till den '[ Med sina galerer och småbåtar smög han sig

obemärkt förbi Elfsborgs fästning, förnaulade kanonerna i ett

par af strandbatterierna samt uppbrände eller förstörde största

delen af galer-eskadern. Detta hade aldrig kunnat lyckas

honom» om ej svenskame visat en så oförsvarlig försumlighet i

afteende pa bevakningen, och dock hade f&ltmarekalken Ben-

sköld befallt vederbörande att dag och natt ha sinpar ute lör

att observera fienden, men denna befallning hade man ej brytt

sig om att iakttaga. Orsaken till, att den nya legeringen Iftt

Rensköld eftertrida Mömer och vice-amiralen Omstedt Ström-

stiema, kinner jag ej, kanske var det därför att de bägge sist-

nämnda stått så ho^ i Karl XII:s ynnest. De afskedade kände

bättre till trakten och furhallauden därstädes, än de, som koiimio

efter dem; de bade Jn ock under flere år med framgång ledt

försvar^antaltena pa väNiku.sten. Ornstedt borde väl med sin

nyskapade galereskader kunnat haft sysselsättning i .Stockholms

skärgård. Till råga på detta jombyte skulle Rensköld äfven
»

' När jiig ttkildrade detta slag, viåste ja^ ej att någon karta taon» öfver

Dynekil. Ja^ har utåm lyelcata Unna en. S5der om det ttreck jag på deona
11^ ån^ ]åg StTörastieniaa eskader (jfr ». 25).

^ Detta års kritr8hände]iM:r kau jag för iitrymmete skoU endast i ptc rgta

korthet omnämDaf huru intressant un detta skulle vara, ty flere obegagnade- kullor

tor detMmma HiiiiM.
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f5ra bef&lot i Skåne. Det var noder hane vietelse i •tetnåmnda

landekap Tordentkjold gjorde eitt anfkll. Hvad Renekölds
'

försvarsanstalter i Bohuslftn Tidkommer, kan nämnas, att han

endast hade 5,000 man att ställa mot den infallande öfverlägsna

norska hären, hvilken likväl omöjligen såsom Rensköld upp-

gifver kan ha varit 23,000 iiian. Förstörandet af transport-

fartygen nti Strömstad hade kanske biifvit nödvändig, men var,

när den skedde, en förhastad åtgärd, för hvilken dock Rensköld,

men icke generalmajor von Essen bär hufvndansvaret, ty den

vardt besluten i krigsrådet. £n enda ljuspunkt finnes i denna

niOrka tafla, och det &r försvaret af Göteborg, då denna stad för

andra gången angreps af Tordenskjold, hvilkel började natten till

d. 1719. Tordenskjold hade vid detta tiilf&lle under sitt

bel&i den stArsta flotta han någonsin kommenderat eller 31 far«

tyg.^ Med den mest lysande tapperhet fttrtyarade sig den till-

förordnade kommendanten på Nya Elfsborgs fftstning öfVente-

föjtnant Jean Lilje ; två gånger sdkte Tordenskjold genom pärla-

mentftrer narra honom, liksom han förut gjort med Danck-

wardt, att uppgifva fästningen, men Lilje förklarade sig skola

försvara fästningen till det yttersta. (»*Mioni hans mod och stånd-

aktighet vid dessa tillfällen samt genom de batterier, öfverste Georg

Bogislaus Stael von Hoistein kort därefter uppförde pa Hisingen,

nödgades oeksa danska flottan att draga sis: tillbaka.

Kort efter Tordenskjolds tredje och sista anfall på Göteborg

afslöts stiilestand mellan Sverige och Danmark den -J^—- 1719;

för Norge skulle detta dock ej börja förrän den "^j^^ nov.

Detta stillestånd öfvergick den 1720 till en formlig fred.

De nordiska rikena hade åter utmattat hvarandra i ett lång-

varigt krig, som ländt dem sjftlfVa till skada, men andra till gagn.

6.
s

Man har på ett visst håll velat i Tordenskjold se inkarna-

tionen af norrmännens hat mot svenskame. Något som helst

bevis för detta påstående har man likväl, så vidt jag vet, ej

ännu mäktat åstadkomma. Däremot tinnes det åtskilliga vittnes-

börd, som gå i motsatt riktning. Så t. ex. skickade Torden-

skjold dagen efter sitt första uusslyckade anfall på Göteborg, sin

* så nppgifrer en sventlc Icill». Gafdes ii|ipgifter mottig» hTUtndn.
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adjutant Lilienslgold lom parlamentär till Nya Elfsborg med
appdrag att kompKmentera konnMBdanten, f9r att »de dagen

tilforne hade hilset hinanden aå brav». Artiga href sände han

under sitt andra anfall till samma fästnings dav ärande kommen-
dant, den tappre Liije, om hvars svar Kothe säser, att Torden-

skjold ^merkede med hvad mand han havde att giore, nemiig

raed den, der udi bravoure og soldatskah ej ville give hara

noget etter». ^ En annan omständighet strider äfven luot herr

Kiellands ofvannämnda påstående. Tordeoskjold bar nämligen

1717 otita eo värja af itvensk fabri katioo, som en stfewk ofÉoer

en gaog förttrat hooom.^ Näppeligen skalle han v&l knnnat

mottaga ocb bära en sidan present, om han dödligt hatat gif-

varens hela folk. Ilen ännn tydligare vederlägges nämnda på-

stående af hvad TordenKkJold själf en gång år 1720 yttrade till

svenake mintatern 4 Köpenhamn, generalmajoren P. Adlerfelt.

Man hyste nämligen ännn på denna tid i Danmark de allvar*

saroroaste farhågor för tsaren och hans jilaner, ty man hade

lika väl i Danmark suai i Sverige fatt (j^onen flppna för den

fara, som hotade hela skandiiiaviska lutrdeii tr;iii uster, och pa

samma garm äfven b(>r);n, inse, att ett fortsatt tientligt förhållande

mellan Sverige och Danmark vore detsamma som ett brodermord.

Flere högt stående danskar hade ock öppet för Adierfolt uttalat,

hvad de tänkte härom. Bland dessa var äfven Tordenskjold,

>med hvilken jag», skrifver Adlerfelt, >länge talte om desse rikens

sannskyldiga nytta, att den beatode därati, att de hädanefter

evärdeligen lefva i fOrtrolighet oeh vänskap samt hafva ett vak-

samt Öga på deras mäktige och farlige granne, hvilket allt han

— Tordenskjold — biföll, sägande sig intet högre önska, än

att haas herre ville lemna honom kommando öfVer några skepp

och låta dem stöta till den t^venska eskadern och engelska

tlottan ; han skulle göra sitt bästa att bränna upp för ryssen

m måntra fartyg kan kunde öfverkomma». * Tordenskjold har

således velat kämpa sida vid sida med svenskarne. Detta kuiKle

han väl knappast ha velat g«>ra. oni han fr^raktat och hatat iiela

Sveriges folk. Emellertid kom detta vapen brödraskap, som bekant,

aldrig till stånd. Tordenskjold hann icke ens upplefva det stora

nordiska krigets siat. Hösten 1720 anträdde nämligen Tordenskjold

' Rothp. in, 8. 203.
3 Bothe, II, s. 313.
> Dipl. DtniM, Adlerfeltt dep. d. ' juli 1720.
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BD rosa till Tyskland, hvarifrån hao kanske t&nkte begifva

sig till England. * Han hade nämligen i juni månad 1719,- då

han med sfn eskader iå^ utanför Göteborg, blifrit bekant med

lord Caiieret, hvilken såsom engelsk ambassadör da var pa väu

till Stockholm. På sin eskader hade Tordenskjold med äkta

nordisk trästfrihet mottagit den bprnmde diplomaten. Vid atskedet

måste Tordenskjold aifva lorden ^iit ord j>a aU komma till England,

»hvor en smnk fröken ined 8U,U00 pund sterling nok ville stae honom

an».^ Följande ar sammanträffade Carteret i Köpenhamn ater

med Tordenskjold, som nu var vieeamiral, *^ denna grad hade

han nämligen fatt som belåning fOr eröfringen af Marstrand.

Vänskapen dem emellan tycktes bämader ha än ytterligare dkats.

Man påstår också, att det lalte Totdenskjold fttregående år gifvit

Garteret varit bnfvadorsaken till hans utländska resa. Därjämte

uppgifTes äfren en annan onak, nämligen att han ville besöka

sin första gynnare, grefve Löweodal, som nu bodde i Dresden.

Vare härmed bara som helst, allt nog Tordenskjold reste på

hösten 1720 till Uanibuig. Sedan han där tillbringat några

veckor, reste han till Hannover. Här var det som han den *!r;*f'

hos kammarpresidenten von Görtz hade sitt ödesdigra samman-
trätiande med /»fverste Jakob Axel Stael von Holstein.

Denne sistnämnde har af danske och norske historieskrifvare,

skalder och romanförfattare, för att icke tala om bokmakare,

blifvit på det lättsinni^te sätt beljagen, förtalad och ^^mädad.

Bothe kan vara nåforlunda ursäktad, enär han skref allt för

kort efter Toidenskjolds död för att ha kunnat skaffa sig exakta

upplysningar om Btael. Från svensk sida torde väl då icke

heller några sådana ännu ha framkomoiit. Men år 1764 upp-

visade Gjörwell i flere fall grundlösheten af de danska fSr^

fattames liksom en deras svenska eflerapares beskyllningar.'

Men denna uppsats har man utom Sverige alls intet vårdat sig

om, änskönt man borde ha blifvit ytterligare påmint om den-

samma genom Svenskt biosratiskt lexikon i dess uppsats om

Stael. »Skaldernes Adam liar i sin tragedi sTordeuskjold» gifvit

liksofn pn sanktion at föregående författares uppgifter. Annu
så sent som iS7i har öfverste Vaupell visat sig vara fullstän-

digt fången af dessa villfarelser.' Han talar nämligen endast

» Tordcnskjoltl till Liidersen, Kothe III, 8. IMH.

* Se Svenske MercariuSy juliug 1764, «. 74ö och följande.

' DftnAe nml. II, 1, 237.
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om »spilleren Staeb, Dlgon anDan beD&mniiig på iftågavaratide

p«rson tyckes ban <j k&nna. Men Ännu liiigre går herr KiellaDd,

eom kallar Stael f&r >eii usling till svensk, som lurade sin Tftija

i» Tordenskjeid. Hvart enda ord i denna mening är en oeanning.

Tiil att bftrja med var Stael lika litet svensk Boni Tordenskjold

var dansk eller rättare ännu mindre; de tyska livländaroe äro som

bekant aflägsnare trander til! svenskarne än nonmänncn till

danskarne. Men sant är, att Stael var en boren svensk undersåte,

enär Livland, da han föddes, lydde under Sveriges krona, sant är ock

att han dog som svensk undersåte, ty sina sista år, till sin död

1730, var han bosatt i svenska Pommern. Jag framhåller detta

icke därför, såsen) om en svensk skulle ha något skäl att skämmas

för landsmanskapet, ty. vare sig man bedömer Stael efter hederns

eller moralens lagar, torde han ej stå under flertalet människor

på sin tid. Någon fokk spelen kan det . ej bevisas, ait ban

varit; bomvida ban i allmånbet älskade spel, vet man beller icke.

Men äfven om ban gjort det, torde detta från.dm 9lipå»ga

movtalms synpunkt knappast mera kunna läggas bonom till last,

än t. ex. de många galanta äfventyien Tordenskjold, bvilken ju,

enligt Rotbe, af sin skeppsprest fick mottaga allvarliga förebråelser

därför. Det är alltid vanskligt att rättvist bedöma människors

sedliga vandel, men om man mäter Staels med den stränga

nioralens måttstock, kan jag icke förstå, hvarför man n ke bör

göra detta äfven med Tordenskjoid. Efter de uppgifter man har,

synes icke denne ha varit en mera strängt moralisk person än

Stael, utan snarare tvärt om. Jag vill därför, om också endast

i största koithet, nämna några ord om Staeis familjeförbållanden

och lefoads('Klen, ty den gamla satsen »aodiator et altera pars» bör

ännu kunna få gälla.

Jakob Axel Stael von Holsiein tillhörde den ansedda baltiska

ätten af detta namn och var son till den tap|«e general-

majoren Jakob Stael von Hoistein och Anna Sofia von Ungern

Sternberg, som tilbörde en af Livlands mest lysande ätter. ^ Fadern

blef genom detta gifte svåger med baron Otto von Mengden, som
snart sknlle blifva bans dödlige fiende.^ Af dennes son, general*

majoren Gustaf von Mengden, och sonson, öfverstelöjtnanten

Otto Reinhold, med deras väpnade följe, blef Stael den I oktober

' Hon hief omgift med genera] fnlttyginutaren greftre Reinhold Johan v.

Fcrseu och var farmor till ,deQ ryktbare statsmaonen Fredrik Axel v. Fersea.

'Jfr min uppMto »Ätten von Mengden «ch Lirlnnd under •eniki vUdet»,

Hiet. Tidekr. 1889.
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1679 ^fyerfalleii och dödad. Några månader dftrefter föddes

sonen Jakob Axel. Sotu löjtnant deltog denne i slaget vid Dttaa

1701. Några år senare var han i attfindsk tj&Mt, hvaninder

han ned stor utmftrkelse deltog i slaget vid Hdchstedt^ d&r han

vardt sårad. Han var därefter en tid kajyten vid grenadierema i

holsteinske generalen Berner» infanteriregemente.* Han ntbytte

dock snart hertisfens af Holsteins tjänst mot konung Stanislaus'.

Hos denne konung vardt han först generaladjutant och längre

fram öfver&te för ett tyskt regemente, som han skulle uppsätta.

Han kunde dock icke utföra detta uppdrag på «:nind af Stanislaus'

kort därpå tiniade fall. Hvarest han under de närmast följande

åren uppehållit sig, eller hvad han sysselsatt sig med, känner jag

icke, men att han icke varit en man med dåligt anseende, torde

framgi af den omst&ndigheten, att han 1717 hlef gift med en

fröken Lewenhaupt, hvars fader i karsachsisk tjänst uppstigit

till general och gehetmeFåd och rar gift med en syster till Aurora

Königsmark.^ På grund af denna sin sligtskap reste öfverste

Stael till Hannover för att framställa några anspråk, som KOnigs*

markska familjens arfvingar ansågo sig hafva på ett i det Bre-

miskt-Verdiska landet beläget gods Bederkesa, som Karl XI
låtit reducera. Under denna resa dröjde han en tid i Hambnrg.

Med sin fru hade Stael fått en orm med nio hufvuden». som

fältmarskalken Königsmark tagit i Prag. I Ilambuni kom en

afton doktor Linibeck till honom ucli begärde se den: han var

utlånt til! en köpman Dreyer;*^ man skickar lakejen efter honom.

Under tiden sätter sig (ifversten och doktorn att spela, emot

öfverstens första vilja, som vinner 12 ä 15 ducater. Kn Lehn,

som följt doktorn, ledsen att blott vara åskådare, begär deltaga

i partiet, tappar 350 dukater, har ej penningar, lofvar betala

följande dagen, men synes ej men.* Denne Abraham Iiohn var

son till Toirdenskjolds hyresvärd i Köpenhamn och tyckes äfven

ha stått i slägtförhållande till amiralen. Den unge mannen be-

' Tndigen var det 1706 eller 1709 han tjänade vid detta regenieute, ty baus

broder Otto Wilkelm vtr den tidoi öfverstelöjtiMiit vid detMmma.
^ Han ifven tååw till den olyeklige genenkn Ckurles Emil Lewen*

haupt.
* Den erenske Merenrim — 1764 oet., t. 747 tiger att den bebnte

grefve Fil!]) Könipmark i Hamburg ho» en bankir vid nninn La8trop pantaalt

dennH >ett vidnnder, om hvilket akell knnna UiaUa antingen det ar artifleidt eller

uaturelt>.

* Teiainiant, ». 838. Efter dtaake genevalen LSwcnfinn liref till lifarfdet

grefve N. Teiain.
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rflttar för TordeiMkjold, åt ,livilken hans fader hade anbefalt

honom, att Stael på ett tvetydigt vis spelat af honom 25,000

ntr. Troligen ville den unge mannen i sin förtvifian genom ett

sådant påstående försöka göra sig själf mindre felaktig, enär han

bortspelat en sa stor summa pengar pa sitt hedersord. Torden-

skjold var nog lättrogen att utan vidare förfrågningar sätta lit

till hans ord.

En tid därefter, eller den '\y~~,r,, saminaiiträrtade Stael i Han-

nover hos kaminarpresidenten Görtz i ett stort sällskap med

TordenakjoldJ Den sistnämnde höll just på att sluta sitt samtal

med engeiaka sändebudet vid liofv«t i Kasael, mr Ualdane, då

Stael närmade sig dem för att tala med den senare. S&adebidet

firågade då Stael, om ban k&nde amiral Tordemkjold, livarpå

Stael svarade, att han baft den ftran att se amiralen i Hamburg

i ett samkvåm. Tordenslgold inföll da i en häftig ton: »Nej,

min herrs, jag har aldrig sett er». Stael upprepade dock sitt

påstående. Ett hgonblick därefter tillade Tordenskiold, att det

tanns folk i Hamburg, som lockade unga luän till sig, genom att

fr»revisa ormar med nio hufvuden, för att därunder få tillfälle att

li&tiLrt bestjäla dem. Stael svarade härpå, att detta nog var

niöjiiL^T, men hvad nrimiu i frå^a l)eträft*ar, finns det ingen mer än

jag, som har en dylik, men Jag kan försäkra, att han aldrig

bestulit någon9. Tordenskjold vidhöll likväl, hvad han sagt.

Stael utbrast då: »förklara er, min herre, hvad har ni att säga

i saken om denna orm, eller menar ni mig därmed»? TordoD'

skjold svarade, att ban knnde npptaga bans yttrande, horn han

behagade. Stael försäkiade då bestämdt, att han var oAyhItg

i nämnda sak; men att han höll den för en skurk, Mm menade

motsatsen. Vid dessa ord fattade Tordenskjold eld oeb Mef

mycket fadgljndd. Stael bad honom då att Icke ställa tHI något

bråk, samt att åtminstone hafva försyn för prins (ieorg af

Hessen, som ju äfven befann sig i sällskapet. Men ju mera

Stael uppmanade honom härtill, desto högljuddare vardt Torden-

skjold, hvarfr>r Stael till slut bad liouom följa med ut i anti-

chambren, att de där kunde förklara sig. Under vägen dit var

Tordenskjold lika högljudd, ända tills de omärkligt befunno sig

ute på gården, där Tordenskjold nödvändigt ville förmå Stael

att draga värjan, ehom den senare föreställde amiralen, att där

icke var rätta stället i närvaro af alla lakejerna, men de knnde

1 Tin friiia ttr fNjMHb aldUring ligger hafraditkligtii StitlsiMm bil. 1.
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ju träffaB dagen därpå. Tordenskjald svamde då, att oin Stael

icke genMt ville slåw oied honom, så vore han en »Jeanfatel».

Bärrid vardt Stael så utom aig, att han gaf Tordenakjold ett

kipprapp Öfver hnfvudett ögonblicket därefter försdkte han ftfven

draga sin vftrjaf men »som det icke fanns någon hake på slidAOf

drog Stael värjan med slidan på — kiingan satt nämligen så

fast vid siidan att lian icke kunde få henne ut. Tordenskiold

fick härunder tillt ille att gifva Stael en fem a sex käpprapp,

ehuru den sistnämnde så god t han kunde tiirsökte afvärja dem
med sin odragna värja. Men nar .^laei märkte, att detta icke

lät sig göra. sprang han Tordenskjold inpå lifvet, hvarefter de

^repo tag i hvarandra uch snart bägge föilo tili marken;^ andra

kommo nu emellertid och skilde dem åt. Följande dag lät Staél

säga Tordenskjold, att ingendera hade heder af att afif^ren

ändats med käppiapp, den borde därför fa ett annat slut. Valet

af vapen lemnade Stael åt Tordenakjold, som mottog utmaningen

och valde värja. Men på samma gång lät hån säga Stael, att

han icke hade syftat på honom med historien om ormen.'

Meningen var först, att de skalle gOra upp attren på mån-
dagen, men de blefvo hindrade genom konungens af England

afresa, hvilken lade besla^: på alla posthästar. Men på tisdagen

den '
/,.^ nov. möttes de, två mil trau Hannover inom ilildeslieims

gebit, i närvaro af mer än 20 hannoveranska officerare, som

infunnit sig som åskådare. ITannoM ra nske öfverstelöjtnanten

Miinnichhausen var TokK nsk julds sekundant. Staels ater var

svenske generaladjutanten Sicre,^ som i sällskaj» med öfverstat-

hållaren grefve G. ä. Taube denna tid var i Hannover. Vid

första sammanträffandet yttrade Tordenskjold till Stael ^Grod

dag herr öfverste:». — Sedan Stael besvarat hälsningen, återtog

Tordenskjold: »jag hade aldrig kunnat tro, att denna sak skulle

komma i sådant skick, efter jag i mina utlåtelser ej menat

' -IhiBsiw berittelaes fkitn Ebnaofer iMiBmer t det din kufvodMkligaste 6f-

veren» med Staels relation utom knå käpprappen DcB dumln hoi^ttelsen

säger niimligen. att, när Stnfl ville slft T., vck denne imdun. »men »oui nogle vil

ai(^ »praDK hauil Stael ind på livet — — og gav — haia mange hog af

Stotia egen ttok* lå att Imim anaifto é«rv«d Uef negel Uda tilfedt».— 8e bil.

2. — Men soin T/öw»'Tinrn« berättelse här stännijfr uwr nu il Stnels. torde man
tryggt kanna hålla den senare för sann. Förtattaren at den danska berättelsen

fnraMler j« desantom tvftfTftnde^ dl haii nfltler aig > nogle tQ nge» ete.

^ Enligt Löwenöms beiiUelae skulle Tordenakjold sagt, att han vore »ftidig

att möta honoin. likväl ensam utan sekundHnt. Stad lat svara, att han ej heller

frågade aärdelea efter aekuudanter, oicn cftei' Jönta oförrätten varit offentlig, borde

reparationen åfren Ter» det».

* Suune pcieoiif aom man en tid ville gön till KnrI Xllsa mdidare.
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er.»^ sjag tar «r till vittne,» niina herrar», sade Stael, vftndande

sig till de Därvarande, »att amiralen ej menat mig. Det 8r illa

nog,» fortfor han och vände sig till Tordenskjold, »men efter det

na kommit så långt, så måste vi slåss för vår heders skull; tog

därpå bort en plåsterlapp itr«n sitt venstra öga, som var alldeles

blått efter baiidgenjauget pa garden i Hannover, och attackerade

Tordenskjold, som gjorde 2— 3 stey: tillbaka och parerade sa

ffodt lian ivunde. Han ville ätVen göra ett utfall, H)en Stael 2at

honom ej tid, utan gaf honam ett dugtigt styng under högra

bröstet, som afskar pulsådern. Amiralen föll under ropet: »halt».

Han etretade därpå under blodets utströmning och ville resa sig

upp, men tappade värjan och föll igen.-

Fältskären bemödade sig att stämma blodet, men förgäfves,'

ty Tordenskjold afled några Ögonblick därefter. »Stahl siuntes

at .viere forbauset over denne nlökke oc sagde höit, att hand

havde heller önsket sig self död på stedet; hand gaf sig strax

på flugt, dog ved*mand endnn ikke, hvorhen hand retereret sig,

og det giorde hannem ont, at de, som fra begyndeisen havde

hört deres traBtt(\ ikke fremdeeles hindrede all ulempe. Oberste

iscbuite de Harrif bourL'. som i atftes har talt med Stabi, sagde,

at band var meget bedrövet over det, som passerte bos Vm-
sidenten.

Sekundanterna och andra, som varit närvarande, då olyckan

skedde, ville låta föra den döde in på det hannoveranska om*

ridet, men emedan detta var förenadt med stora svårigheter,

ty de hiidesheimska bönderna kommo i hopar och ville bemäktiga

sig liket, blef den döda kroppen nedsatt i närmaste by, där den

förblef, tills baron Bernsdorf kom med order att liket skalle

föraa till Hannover. Härifrån fBides det öfver Lilbeck till

Köpenhamn, där det begrofs i Holmens kyrkas kapell.

Öfver Hannover hade Stael lyckats framkomma till Ham-
burg den

*/i5
"<»v., där han begärde och tick skydd af den

svenske ministerresidenten grefve Axel Reenstierna. Emedan

' Lhiuska berättelseu uiu dudkn ståmmer härmed Se bil. 'J.

* Dttte cnlii:! Löwenönui MttalM!, Teasinbna t. M>—;]0. OfTanniimiidB

fluTT^lcn brrättelflc nm duellen w^fr- '^Tordenmhiold löfftet knarileu höit for nt

Bnnimere d«n »aden til at parere Uge aa höit, at hand ?ed den ieilighed kunde

koBwe ham nder Uingen og grebe liavi med HkimIctm, StsU g»T ham et

tUSå igjennem Inngen og livet, hvor ved han faldt till jorden».

) Enli^ I/^wenöm skall Stael hirrid oek»& iökt göra titt biHa att hämaw
blodat Tessiuiaaa s. '630,

« Bflaga 8.
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ryktet sade, att danska iDiniHerreiidenten Hagedorn ho» magi-

straten ingifvit ett memorial mot Stael oeh på honom begärt

arrest, behöll Reenstiema honom hos sig i sitt hus, men han

?kref dock samma dasz till kanslikollegium och begärde närmare

lorhaliningsorder. eliiiru han icke anså<?, att magistraten skulle

uppfylla Ham (iot n^s toniran. I svenska rådet var denna sak före-

mål för öfveriäggning den t^ow, och trillades kanslik(tilegii

åtgärd att genom von Kocken lata Roensiierna veta, att han,

ifall konungen af Danmark skulle yrka pa Staels utlevererande,

da likasom af «ig själf skulle råda Stael att letnna Hamburg.

Svenaka regeringen ville nämligen icke upp^ftcka någon ovilja

eller köld hos konungen af Danmark, eftersom freden sa

nyligen blifrit sluten och ej »så klart år med Stralsnnds eva-

cnation».

Beenstiema fann dock snart, att Hagedorn ieke gjort ofVan-

nftmnda hemstlillan till ma^straten, utan i stftUet afvaktade

vidare order från sitt hof. Men fftr att f5rekomma all olägenhet

hade han på eget bevåg skaffat Stael ut ur staden. Kl. 9 på mor-

gonen (len nov. förde han nämligen i sin egen vagn Stael

till ett utom staden beläget ställe, där en häst väntade pa denne.

Under de närmaste dairarne gick visserligen det ryktet i

Hamburg, att danskarne genom matroser ville låta massakrera

Stael, om de kunde finna honom, »men jag förmodar^, skref Reen-

stiema, >att han väl lär vara i godt behåll».* Emellertid fick

Hagedorn aldrig någon order från sin regering »att söka f&rmå

Hamburgs myndigheter att Inskrida mot Stael. Cteneral Löwen-

öm skref nämligen till riksrådet grefve Nicodemoå Tessin, att

alla rykten om danska hofvets demarcher emot öfvmie Stael

voro falska; man insåg, att Öfversten ej kunnat gOra mindre än

han gjort.»'

Då Danmarks konung, som var en så varm vän till Torden-

skjold, haft denna uppfattning, och da Tordenskjold själf kort

' ReciiHtierna tiJl kanslipreKidenten " „ nov. 172U. DipKim. Hamb.
^ TeiMiniaiia g. 370. Jag bar i det föregående omnämnt Karl Xllsa befall-

ning nit lOentilla tfli TnrdeiiiirioM åm dd af han« ^ndom, aom f@ll i mmkuim
hrlnrJer. hnn» fartyg stnindaxle närn fCiillfn i s]uM nf Rr 1717. Till rr>4ättnil^

lick T. af Fredrik IV ett skepp med åtskilliga saker, tom tilUiörde grefre N.
TNtitt. Dnine gjoide AnSk ms tankn regeringen att ItnA illi wgmHom odi
kom därigenom ttt tlida i brefvexling med general Löwenöm, som då till Temin
afgaf ilen rrlation om TordenskjoIdB förhållande till Stael, hvilken finnrs tryckt i

TcMiniaua. Äf denna relation framgår, att Löwenöm mätte faa varit narvanade,
då t?iatan i Ptandcnten 06rti hot appstod ndlaii ToidciiiilQold odi SM.
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fUn sin ddd återtagit de fdr Stael la skymfuide ord, lom han

fUIt boe GMz, borde v&l Stael utan yidare ha r&tt att af efter-

Terlden erkftttnas för en hederlig man. Det finnes ju intet som

helst bevis för iiiolsatsei) utom den unge Abrahajii Lehns

obestyrkta påståenden. Danska minister-residenten i Hamburg
Hagedorn, som äfven var en vän af Tordenskjoid, tyckes icke

heller ha fttst någon synneriig tillit till dessa.

^

Rothe har lagt till grund tor sin framställning* om Torden-

skjotds och Staeis duell en berättelse af Kristian Kold, hvilken

som kammartjänare var Tordenslgold följaktig på hans resa.

För min del kan jag icke fästa mycken tilltro till denna berät-

telse, emedan den i aå många fali afviker både från de danska

kftJior jag anfört och från de evenskA. Ja^ anser det heller

icke Tara mödan värdt att i detay kritiskt behandla densamma.

Jag vill dftrför inskränka mig till några få punkter. HvarfÖr

skalle öfverstelöjtnant Mflnnichansen fÖr att skydda Stael ha

narrat Tordenskjold att vl4ja värja i stället pir pistoler, och

hvarföre skalle han vidare ha intalat amiralen, ätt ctet icke var

fråga oni en verklig strid, utan endast om ei\ liden profornia

fapgtning*, och sedan Tordenskjold gått in på duellen, att Stael

icke skulle infinna sig på mötesplatsen? Och huru skulle väl

Tordenskjold såsom en man af ära. vare sig han själfmant valt

värja eller, sa orimligt det än läter, blifvit narrad att välja detta

vapen, da Munnichhausen i närheten af mötesplatsen underrättade

honom att .Stael var där, kunnat utropa. »Er han! da var det

ilde jeg ikke lod tage mioe Pistoler med, at jeg kunde have

giort endelighed med hannem»!^ Lika egendomligt fdrefaller det,

att Mftnnichhansen af illvilja rådt Tordenskjold att taga en

liten Tälja i stället fOr Kölds. Är det troligt, att en så stolt

man som Tordenskjold skulle så gång på gång låtit leda och

narra sig af en person, som han så föga kände? Om Mttnnich-

haosen handlat sa lågt och förrädiskt mot Tordenskjold, skalle

detta hans beteende väl hafva blifvit bekant för de danska

legationena i Hannover eller Hamburg. Hvad som ytterligare

gör Kölds berättelse otrolig, är, att Tordenskjold stod i sa stor

gunst hos Georg I, Munnicbhausens landsherre. Och om äu

' Bil. G: >de sanna omttändigheterna under spelet och huru detta fdran"

kddcfl torde ofvanniinnde person (Lelm) bast kauia g&ra reda föx> eto.

» Rothe, IJI 273—04.
* Toxdena^oid var w A utoiBOvdentlig skieklig pistolskytt, att han knnde

dieka ett IJna med en pittolkvla.
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Mfmnichhausen skulle vägat handla så förrädiikt mot Torden-

-skjold, skulle väl de andra hannoveranska ofticerarne. som voro

närvarande, ha varit lika nedriga och vägat göra ^eiiierisani sak

med honom? Det sannaste i Kölds berättelse torde vara hant

uppgift, att Tordenskjold måste befalla honom att aflägsaa sig

från den plats, där ban och Stael etodo, och att Mönnichhaosen

måst taga honom i armen och draga honom därifrån och sedan

jämte em annan person hålla Köld fast, ända tills duellen var

slni, och Stael kommit npp pä sin häst. Rothe säger i anled-

ning häraf. >Det kand vsere trolig de have anseet denne mand
for alt for handfast, så og tro mod sin^herre, då man desnden

veed han er en god fsegtere.» Rothe tycks således anse, att

Koid sknlle hatt rätt att vid sin herres sida kiirapa mot Stael 1

Har detta äfven varit Kölds mening, är det lätt att tör&ta,

hvarfrtr Tordenskjold befallt honrmi draga sis tillhaka, och hvar*

lör de andra sedan höllo honom tast, ty Tordtnsk jdlds och Staels

duell var ingen duell mellan Here, utan ondast laeilan dem bäsge.

Kold kunde likväl, där han stod, iakttaga hvad som försiggick

och berätta i detalj om sjäifva fäktningen, både huru de bägge

motståndarne korsade sina klingor och om det fel Tordenskjold

begick, hvarigenom Stael kunde gdra det ntfall, son vållade

Tordenskjolds hane. Det framgår af hans ord, att Stael fällde

Tordenskjold, som äfven enligt Rolds intyg var en dålig faktare,

icke därigenom att han »lurade sin värja» i honom, utan därför

att ban ftrstod att f5ra henne bättre än Tordenskjold.

Det är <d Tordenskjolds biografer framställt

Stael i den förhatligaste dager i hans förhållande till Lehn och

Tordenskjold, utan de ha atven g.jort detta i sina skildringar af

hans sista lefnadsar. Efter deras framställnintiar skall Stael

kort f'ftpr duellen re«;t till Haag och där vistats nAura nv som

sekreterare hos en lioisteinsk minister gretVe 1^ loiir. letter iiagra

år fann han sig emellertid en dag nödsakad att i nattrock fly

från Flohr till generalfiskaleii Noblings hus för att begära gene^^

ralstatemas beskydd. Dessa gåfvo honom detsamma genom att,

som det tyckes efter hans önskan, skicka honom till statsfän-

gelset. Här hade dock Stael tillfälle att dagligen få besök af

en dam, som tillhörde en af Tysklands förnämsta ätter och som

sedan gifte sig med honom. Hennes namn var von Gersdorff,

hennes farbroder hade varit kursachsiskt sändebud i Holland, och

ur dennes hus skall hon ha blifvit »stulen» eller af någon egen^
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domlis anledning l>ortskickad. Trots sina törälUrars alla upp-

maningar hade hon icke kunnat förmås att till dem återvända.

Hon hade dock snart återkommit till Haas. hvarefter hon blef

Flohrs älskarinna. Sedan iStael åter blifvit försonad med Flohr

och kommit tös ur sin frivilliga fångenskap, gifte han sig med
fröken von GersdorlF på uppmaning af Flobr, som därvid tycke»

ha lofvat att gifva Stael ett visst årligt underhåll. Därefter

lefde Stael i Am«terdam, d&r han föraöijde sig med att Öf^er-

afttta tyska urkunder till franska. L&nge kunde han dock ej

försdija sig på detta sätt, utan dog i st^^rsta misére i sitt 63

år 1742.1

Hvem denne Stael wit, har jag icke lyckats t'å reda på,

men lika säkert som att 2 oeh 2 är 4, kan det bevisas, att

öfverste Jakob Axel Stael v, Holstein, Tordenskjolds baneman,

icke har något son) helst att ^kal^a med den Stael, som dog i

Holland. Jag skulle kunna skrifva en hel athandling om öfv < r^te

Staels formöffenhetsförhållanden, men jag vill inskränka mig till

hvad som behöfves för att bevisa, att han lefde och dog som

en förmögen och aktad man i svenska Pommern.

Hans fader, generalmajor Stael hade haft en mängd egen-

domar i Östersjöprovinserna. Hans rikedom torde icke litet bi*

dragit till, att han af sina ståndsbröder hck de höga uppdraget

att vara landtråd och landtroarskalk. Reduktionen medtog nog

högst betydligt hans efterlemnade förmögenhet, men äfven efter

densamma var slägten rik. Däremot minskade krigets ödeläg-

gelser den betydligt. Generaladjutanten Fabian Ernst Stael von

Holstein* löste ut sina syskon ur de estländska och livländska egen*

domarna. För ett af de förnämsta godsen, Hannijäggi i Estland,

fick hvar broder, och således äfven Jakob Axel, 2,000 rdr sp.

eller 800 dukater i guld, således 8,000 kronor, myntvärdets tall

oberäknadt.^ Huru stor hans andel blef for de andra t?odsen

känner jag icke. Han bör dessutom, ha ärft icke sä litet efter

sin moder den första ^jrefvinnan von Fersen, ty hennes slägt

voD Uogeru Sternberg var äfven mycket förmögen. Vare här-

' Rotke, III I. 985—86. R. anför thom kSllft HofiaauM Mémoires cln Tioe-

amiTal Tordenskjold.
^ StawlMler för den i Österojöprovioserna ännu kivande rika och ansedda

»litirten.

' Detta köp uppgjordes den IS juni 112'.] i Reval, generalmaj oren friherre

O W Stnt'l von Holstein dpimc ilr »tamfadcr för den nn Irfvande Rvenska

friberrliga ätten — företrädde här Jakob Axel, ge Kusswurm, Nachrichten uber dag

GcwblwU Stad von Holatcin, II, t. 16S—^.
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ined huru aom heltt, öfvente Stael kunde den 30 ajirU 1725 af

biMerna von Dechow tiUhaadla sig Iftnsgodtet PantUte med
Atendshagen och Nenenkort i distriktet Damgardtén^ i Pommern
för 16,300 rdr sp., således omkring 65,000 kroDor, men om man
betänker myntvärdets fall, torde denna summa den tiden mot-

svara en fyra y;an^er sa stor suiimia i våra dagar. Men detta

gods utgjorde ej Staels eiida fönniifienliet, han hade nämligen en

större fordran innestående hos sin svärinuder grefvinnan Lewen-

haupt. På Pantlitz letde nu Jakob Stael som en förmögen och

aktad godsegare. Han gifte äfven om sig. Hans andra hustru

var dotter till generallöjtnanten baron Detlof Ernst von Krassow.

Stael Imr således varit svåger med Fredrik den storea berömde

fiUtmarskalk von Schwerio, ty denne var pSt med hennes syster.

Han tyckes emellertid ha varit sjuklig; Kold beekrifver honom re-

dan 1720 såsom mycket fet och »ineommode». Äfven hans son Karl

Jakob måtte ha varit sjuklig, ty den 5 mars 1727 ingick han

en tffverenskommelse med sin broder generalmajoren fViherre Otto

Wilhelm Stael, att denne skulle ärfva Pantlitz, om han

doge barnlös. Den 17 febr. \7'M) afled emellertid iifverste Jakob

Axel Stael före sin son.- Den poniineraka regeringen ut-

nämnde genast ti!! hans 12-årig»' sons förmyndare general-

löjtnanten H. von Ivrassow,^ generalmajoren grefve von Mel lin och

herr von Thun zu Tribom. Ynglingens mormoder grefvinnan

Amalia Wilhelmina Lewenhaapt f. Königsmark lyckades dork

kort därefter genomdrifva, att hennes son Charles Emil skulle

blifva förmyndare, och l&t hemta sin dotterson från Stralsnnd

till OfvedskloBter, där han emellertid dog redan år 1732, efter-

lemnande 40,000 rdr sp. åt sin mormoder, hvilken genom process

med Otto Wilhelm Staels arfvingar äfven lyckades vinna godset

Pantlitz.*

' Se nyMnimnda »rbeto a. 176. Pmmn, feg. till K. Mit den 1 okt. 1731,

Rikaarkivet.
* Pomm. reg. till K. M:t oktober 1730. Sv. MereiuriuB 1764 a. 746 uppger

oriktigt hane dSdaiiag till den 19 man.
' Enligt Sv. MercuriuB skall dfverste Stael efter sin andra huRtrus död fSf*

lofvat sig med eu henuei knsin, troli^n dotter till ofvnnniimrK^»' förmmdare.
* 1'ör de välvilliga o<h upplysande råd och auvisaingur, herr rtksarkivarieu

G. T. Odhncr gitVit mig under mina forskningar rörande Tordenskjolds och StseU
förhSlliinde till hvaraiidra. ber jaij att härmed f?i hetygn min tarV^nn het. — D:r

£. Hildcbrand bar haft godheten lämna mig uppgifterna ur den pommertka
aamllngen.
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1.

Staels berftttelao om nLn affftr med TordenaJcjolcl^

Relation de Taffaire arrivép entré

Monsieur le Vice amiral TornsLhildt

et moi samedi le d de Novembre 1720
å Uauiiover.

Me trouvant samedi å 6 heuroa da Boir chez Monriettr le Pre-
sident de la chambre Görtz, j*y troavois paimi la grande compagnie

qui 8'y troiivoit Monsieur le vice admiral Torenscbildt, qui parloit

avec Monsieur Haldan, envoyi'" de la Grande Bretagne ä la Cour de

Cassel, et étant sur le point de m'eu ailer, j approchois Monsieur
Haldan, (jui me demanda si j'avoi8 connu M. le vice admiral ii

Uumbuuig, sur quoi je repliquois, que j avois eu Thonneur de le

TOir å rassemblée, sur quoi M. de Torenscbildt repliqua brusque-

ment: Kod Monsieur je me youb ay point vu, et moi je soatenoie

le contraire. Un moment aprée M. Torenscbildt dit, qu*il j avoit

des genfl k Hambourg, qui pour attirer des jeunes gens leur mon-
troient des serpens å 9 tétes, et puis ils le filutoient, sur qnoi je

repondis que cela se pouvoit peut-estre, ä larticle du serpent pros.

puisqne il n'y avoit ppr^oTine, qui avait un tel serpent qm moi,

mais que je pouvois Tassurer, que le mien n'avoit jamais älouté per-

sonne. hk dessus il repliqua, que c*étoit pourtant ainsi. Moi, je

repondis: expliquez vous, Mousieur; que voulés vous dire par ce

cempte de serpent, oder meinen Sie micb damit. A qnoi il repondit:

icb möcbte es nebmen, wie icb wolte. Snr qnoi je disois qne assur-

ement j*étoi8 innocent, mais dass icb den jenigen vor einen sebnrcken

bielte, der micb damit meinet. Sur quoi M:r le vice admiral, pre-

nant feu, commen^a å crier fort baut. Je le priois de ne point

faire tant de bruit, et qu*il devoit au moins avoir quelque égard

pour S. A. le prince Georg de Hesse, qui s*y trouvoit justemont.

Mais plus je le priois, plus il crioit. en sorte que je le priois de

me suivre dans Tantichambre. pour uous expliquer. Mais lui cou-

tinaant tousjours de crier, nous nous trouvåmes iuseusiblement dans

la conr, ob M. de Tomscbildt Tonlut absolument m'obliger å tirer

Tepée, je lui representois, qne ce n*etoit pas lå le veritable endroit,

en présence de tons les laqnois, et qne nous nons tronverions demain.

' Sv. Riksarkivet. Bil. till Q:r 3.
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Mais il du lå dessus : wann ick mich iiicht so gleich mit ihm schlagen

wolte, so wäre ich ein bnads — La dessus, la oolére in'emportant,

je lui donnoit un coup de cane sur la téte, et en méme teras je

tirois mon épée. raais comme il u'y avoit point de crochet ati four-

rrnii. je tirois lV'pée avcc le fourreau. Pt Vt'>j>f''e sVHaiit tellemeut en-

loiicée dans le fourreau, il me fit impuissibk^ de le tirer, dont M.
de Tornskildt ))rotitant, me donna 5 oh 6 coups de cane. Je me
defendis le mieux qu*]! me tit possible avec mou épée dans le fourreau,

mais TOyant qne cela ne vidoit rien, j*allois sur lui, et nous nous
accrochåmes, jusqu'^ ce qae noas tombames touB deux å terre, *et

Ton nous separa. Le lendemaln je Ini fit dire qae notre affedre fini

por des coups de cane, nous faisoient pen d'honnear å. Tan et Tantre,

et quil falloit la finir autrement. En méme tems je Ini fis dire que
je lui donnois le choix des armes. II accepta b partie et choisit

répée, ajoutant qu il ne m'avoit point coinprit dans I histoire du serpent

qu'on lui avoit fait en i)assant å IIam})()nrg. Comme nous voulions

tiuir Taffaire le lundi, nous va fumes em])ecliées ])ar le depart de sa

Majesté de la Grande Bretagne, qui avoit pris tous les chevaux
å la pöste.

Le lendemain, qui étoit mardi, nous Mmes si 2 lieues dHan-
nover au i)ay8 de Hildesheim en preseiiee de plus dc 20 officiers

d^Hannover, qui s y tronvoient comme spectateurs, et j eus le malheur
de loi donner un coup prés de la mamelle droit II cria: halt. Je
m*arretai tout aussitdt, on le visita, et trouva que la veine cave

estoit coupé, sur quoi il exjjira dans le moment. Monsieur ra^jutant

general Sickre s^est trouvé présent ä Taffiaire.

Staél van Holstein,

å Hambourg co 15

de Noverabre 1720.

2.

Dansk berftttelao om duellen mellan Tordenal^old
ooli StaeU

Hannover dend 12 Novembr.

Yiceadmiral Thorenachiold har veret her i desae dage ug blev

meget vet imodta^en, saavel af Kongen som det gandslte Hof, hand
spiste i Löverdags hos Baron och Pruesident Görtz, og var der tillige

med mange andre Herrer og Cavaillerer til Bors; då Maaltid var

skeet kom og effter Ssedvane en stor forsamling til Baron GörU^
ibland andre värre Printzen af Cassd og mange Dämmer, Mr Badone,
Envoyé fra Engeland till Gassen (^!) og Olerste Stalil var der oe;

Envoyén spurte tStahl^ om han kiendte admiral Thordenmkiold, Stahl

* Ur Dauiice Sftmlingcr, Anden nekke, I, t. 296.
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svarede ia, og at han havde seet liam paa Asscniblee i Hamborg.
Admiraleu satrdp, at han erindret sig ikke at !i;ive seet Stahl der,

hvor paa deiid i>e[s]c(>iirs blev endt. Siden spiirte Adniiraleii tStahl,

om han havde hört tale om en Slange, som skulde vgere Cronet med
!) hoveder, hvilchen visse Personer lod som de ville vise en Curieus

Ldbhaber, og paa dend maade vilde bedra^e ham Peiige fht, saa at

en af hans SOdskende BOrn saaledes var bleven fixiret og tabt 26,000
Rdr, og haad undiet, at Magistraten i Haniborg kunde lide saadene

Filurer i Byen, som med 100 alags prygel burde jages af Landet. Denne
Descars var muelii,' kommen paa Bane, fordi wisse Philurer her vare

greben och arresteret, og mand sörjer ciidmi Oontiniiorlifi eflftcr flere

for att stratfe dem alle effter sin foi-tieneste. Sta/il svarede, att dend
Historie om en Slaugc med 7 lioveder vai liain bekient. og dend

eiede hand nu self, men uf philouterie vedste hand iudtet at sige,

tig hand saag gierne, at Mr Tordensekiold vilde Explieere 8ig, om
hand meente Ham eller til hvem band ElgentUg sigtet med denne

tale. ThoråinåehiM svarede, Hand kunde tage hans ord op, i Hvad
meening hand vilde, derpaa sagde StaM, at det var en Schorch, som
talte saadanne ord, Men her var ikke sted at snakke meere om dend

Sag, men hand kunde kuns gaae udenfor. Thordenschiold pnorde sig

strax ferdig at fölge: Oberst Lieut. Munnivhhavsen og dend unge

Ckijnnliaiisen^ som havde hört I)isi>uten, gick ud med og bad dera

begge, at de til en anden tul \iide opsette deres traette, derpaa gick

de over Prsesidentens Gaard, men da di var ved porten for at gaa

bort, sagde StaM til desse tvende Messienrs, at Thcrdentehiold talte

som en gemeen Matros eOer saaden een. Thardemchiold svarede, at

band var en Jeanfutel, Hvorpaa >Stahl vilde slaget Ham med Bin

Stock, men Thordenschiold vigede for Slaget oc fick det icke, men,

som nogle vil sige, sprang hand Stahl ind paa Livet, som da alt

havde tnicket sin kaarde af geheiiget, dog med Skeden paa. Uaf-

videndes, tog han Kaarden at Haauden og kaste den ned i)aa Jorden

Og gaf ham mange Hug af Stahls Egen 8tock, saa hans ausigt der-

ved blef meget ilde tilredt. Kndelig lagde folck sig imellem, at de

blef skildt ad. Staki fordret ThordtMckiold nd til Dnel, men hand

svarede, at hand vilde reise til Berlin, og hand knnde knns reise

effter Ham, men han vilde ikke giöre et Triet for at söge Stahl^ og

io meere Stahl fordret Ham, io meere var Thordenschiold derimod^

sigendes, nt om hand enskiönt udnevru r et vist sted. hvor de skulde

figte sammen, vilde hand dog ei mode liam, otr Tiacterte ham som

en. der var U-vaerdig til, at ^'hordeiischiohl skulde giora sig vred

paa ham. Samme aflften kom Thordenschiold till llove och spiste dagen

dereffter med Kongen, som befalede Oberstlieutenant Qo€mkam(f) at

skalde gaae haade til Thorden»ehiold og Stahl og sige dem paa

Kongens veigne at det giorde ham ont, at de var kommen i Dispute

sammen, men önsket gierne, At deres querelle ikke giek videre, eller

at de i det mindste ikke fanget uogen handel an mellem sig i hans

Rige, Hvilket de og lovede begge toe. Imidlertid lod Stahl Thorden-

»chiold ätter udfordre til Duei, og at han skulde möde Uam i det
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ffildeBiieiiDisclie, og som Thordensehiold 1 Hftieste Grad fortröd paa,

at iStahl saaledos vilde Tausere ham, accorderet hand Endeli^ Hans
Begiering. I dag tilig er Hand da reist til Camppladzen^ effter at

hand havde för slättet, do skulde bni^e KaardpTi. Oberst Lieut.

Mvnnichhansen var Tordenschinl'!^ Secundant, Og Koiti^eii af Sverigs

Generaladjutant Silter var StahL^, som er her med Grcf Taube. Da
de nu kom paa pladzen, sagde Tltordenschiold til iStahl, at det giorde

Ham ont, at det var kommet til de&d Extrimitet, og at hand ikke

meeate barn, da de havde trette aamen, derpaa gaf de sig til at

fngte, TkrndautMM llMEtet Kaaiden hoit for ak annimere den anden
til at pharere lige aaa höit, at hand Ted den leiligbed kimde komme
ham under Klingen og greben ham med Hsenderne, men Stahl gav
ham et stöd igiennem hingen og livet, hvor ved hand falt til Jordpn,

dog reiste hand si«? ^^trnx ()]> igien. men idet same öyenbliek falt död

ned, til allés Sorg, som kiente ham og faar hore. at saadan en braf

»aa U-lykklig havde endt sine Dage. Jeg har iiolt det for min
Skyldighed at Commanicere dem dette, at de kunde igien berette

Hans May:t Kongen af Danmarek det samme, som uden tvifl tII

fefftiyde, at hand paa saadan maade dcnlde miste en braf offioerer.

Jeg forsickrer dem, at det ikke mindre vil smerte Kongen af Enge-
land, naar hand spörger den onde tiende, Thi den korte tid Kongen
af Engeland vnr h^r. hrnsjtp TJ Thorden.^chiold det saa vit, at hand
blef meget agtet at ham.' SecmufRnterne op andre, som var ner-

vaerende, da U-lykken skeede, lod liget före bort i det haunoversche,

som var dem vanskeligt nock, saasom de Ilillesheimske Bönder i Haahe-
tahl lOb til oc vilde bemechtige sig det döde Legeme, derfor blef

liget sat i Nermeste Laadzbye, og Baron Bmtdorph kom med ordre,

at liget skalda fdres til Hannover paa en lig vogen, effter Hvilken
en anden med sort overlxtH^en vongn skolde följe, hvor dend danske
Secretair med iiogle andre skulde kiöre ndi. iStahl siuntes at vaere

forbaust^t over denne T^-lökke or sriedn Höit. at hand havde heller

ömket sig self död y>aa stedet: hand gaf sig strax paa tlugt, dog ved
mand endnu ikke, hvorken hand retereret sig, og det giorde Hannem
ont, at de, som fra Begyndeisen havde hört deres traette, ikke frem-

dedes hindrede all U-lempe. Oberste Schulte de Hamebourg^ som i

aSkes har talt med Stakly sagde, at hand var meget bedrOvet over
det, som passerte bos Prtraidenten.

3.

Svenak» reaideiiteii i Hanaburg till ICnalikollegiimi.

'

Den danske vice amiralen Toreuschöld, som uii cbur-haunoverske

Ckmmaii»r8B8identen8 bus fitrleden lOrdag Ofverfallit ttfverste Stabi med

' Sv. lUkaukivffl.
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åthskillige hårda ord och giorde förwitelser, uti månge förnämas närvaru

af håfwet, ftr f5rleden tisdag vid staden Hildesbeim af benembde
Öfverste i dnel ilgftlstacken, som af hosgiende des egeo relation

• Eders höggrefvel. Excellence och hOggnnstige koiii^te GoUegiiiin vidare

tfiektes inhämpta;

Som öfverste Stalil i dag här i staden ankornniit. ovh den danske

resideiiten Hagedom rodnn oinot honom hos Magistraten presenterad sitt

memorial och på lionom begiäret arrest; Ty har han fftr säkerhetens

skull hos mig anhållit, det han sig så länge i milt hus sig måtte få

uppehålla; hvilket jag honom såsom svänsk undersåte, ej kunnat afslå,

alldenstoiid iniii skyldighet af mig sädant erfordrar. Och fiOrmodar

Jag, att denne stadzens magistrat s% med denne saken ej Ifirer hefatta,

som sådant hvarken p& Hambnrgiske eller Dansk grund förelnpit.
' *

Axel BeensHema,

Hamburg d.
,

oct. [9:nov.} A:o 1720.

4.

Svenake renidenten i Hamburg till KanÉUkoUegiam.^

Med förre posten berättade jag Eders höggrefveligc Excellence

och det h{^piinstige kongelige C!ollegiura ödniinkeligen den duelle, som

emellan den danske vice admiralen Tord{!nschild och öfwerste Stahl

vore f()rplupen, samt att den senare hos mig tagit sin tillHyckt, och

att den danske residenten Hagedorn emot honom samma dag hos

Magistraten skulle hafva ingifvit ett memorial; om sådant ryckte bar

effter postens afgång vidare giordt mig underrättad och befinnes det

falskt; hafvande benåmde resident ändrat sin resolution och sådant

nppdtutit, till dess han därom från hofvet och sin konung finge befall-

ning. Imedlertid har jag varit betänckt att förekomma all olägenhet,

som denne saken kundo af sig kasta, till livilken ända jag all flit

användt att i tysthet kunna skaffa honom utur staden, hvilket i för-

leden söndags eller d. 17 hujus stT n:o jag lyokeligen värkstålde,

klockan 9 om morgonen under kyrkiotiden, da jag beuiimde öfwerste

sielfver i min vagn uht förde, och han sig sedermera till häst satte,

ttrande nu fönnodeligen vara utbar all fm fOr de danske.

Att den danske residentens berättelse ban denne saken angående

med sidsta till sitt bofve öfversäudt för Tordenschild lärer vara nog

fitodelacbtig synes kunna inhämtas af den vänskap ban for honom

< Sv. Rikurkivet. »Änkom i Stockk. d. Ib Nov. 1720; pr. CoUegio d.

16. diU».
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hafft i iiistidcii, hvaiaf hosgäende, som till Tordenschilds beröm af

dea flon suomftofattat ftr ett mMeligt prof. Häijämto fölier extract

af ett bref frän BranBwig till den danske residenten, och tftcktes

Eders höggrefvelige ExceUence, och det böggnnstige GoUeginm nåd*'
gunstigast därutaf att erse, hwad tanckar man sig bftr å orten gör
om Csarens tillkommande Desseiner.

Hamburg d. ^/j^

KoT. A:o 1720.

5.

Kanslirådet Kocken till syenBke reeldenten i Hamburgr*^

Monsieur et trés honnoré Gömte.

La pöste d'hier apporta an Gonseil de la Ghancellerie la lettre

que Voas lui avez ecrit du ^/j^ de ce raois. II en a vn entré antre

le fachenx aocident arrivé k M:r le CoUonel Stahl, anssi bien ce

que Vous avez cru devoir faire en cette occasion.

liCS discours (['k' cette matiére a fonrni, nfttiit fait comioitre,

que le dit Conseil ajiprouve la protection. ([iio Vous avez donué å

M:r le Colonnel Stahl coinme a un sujet et vasal du loi. et cela

d autaat plus, que la demarclie du miuistre Dauois, le quel en ce

cas ne s^uroit étre reguxlé qu^en qualité de partie, et qni sollictte

ponrtant son extradition auprez du Magistrat de Hambourg, est

destituée de tout foudement, sa cour ne pouvant pas pretendre d'étre

jnge competant dans cette malbeureuse reni ontro.

•To n ai pas voulii manquer, Monsieur, de Vous faire préallable-

meut ]»ait de cos sentimens pour votre direction. Jc no dois pas

oublier uou plus de Vous avertir encore davoir remarciué, (jue lon

étoit d'()i»i)inioii, que. si Vons Vous apeiceviez, <]H'il y eut apparence

que les instances du miuistre Dauois fussent assez turtes et capables

de porter le Magistrat de Hambonrg ä cons^ter å Textradition dn
dit coUonel, Yons feriez aUors bien de le prevenir en insinoant å
M:r de Stahl de se retirer ä la sourdine et de se transporter en

qnelque autre endroit, oii il pourra étre plus en sureté qa*ä Ham-
bonrg. On evitera par lå de notre coté toute brouillerie avec la

dite ville et sur tout roccasion d alterer i>put etre en quelque fa^on

la bonne intelligencc heureusement rétablie entré les couronnes de

Suéde et de Daunemark il n'y a que fort pen de tems. Que seait-ou

eucore: s*il n y a pas å craindre, que le roi de Daunemark pourra

* Sv. RikmrlciTei
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lui méme faire des representations au Roi sur cette ailitire? Une
pareille demarche ne manqueroit pas de causer beaacoup d embaras '

tant ä HOVS qa*ä M:r le colonnel Stahl méme. J*ai rhonnenr
d'étre etc.

Vötre trés humble et

trés obeissant servitear

«/. H. von Kocken.

å Stockholm ce 12 Nov.

T. St. 1720.

6.

Danske residenten i Hamburg till koauiigen af DanmarkJ

Alierdurchiaucbtigster groszmuciitig^ter Köuig,

allergDädigster Herr.

Eur: Köiiifrhcn May:t berichte allernnterth;l!np:st, dasz wir gcstern

alhi r <]\q unangenehine Zeitung au^ Hannover bekommen, dasz Ewr:
Könjj^iren May:t Vice-Adtniral Tordenschildt von dom ehemahligon

Obristen des Stanislai, Stabi, der der gräfin Leuenbaupten Tochter

zur Ehe geliabt, in einem Duel im Hildesheimischen im ersten Angriff

anf dem Flatz erstocben worden; worflber die Händel in des Gammer-
Pnesidenten GOrtzen Hansze tiber der Taffel entstanden tind was sonaten

dabey vorgangen, ergiebet der allerunterth&iigst angesebloszene Bericbt

aus Hannover vom 12:ten dieses; was das im Spiel gewonnene Geldt

betrifiFt. davon die Relation Erwehnung thut, so ists der jnnge Abraham
Lebn aus Copenbagen, der eine so considerable Summe alliier ver-

spielet, und sol eiii .gewiszer Hamburger-Eiceiitiat Lawenbeck dabey

interessiret gewesen seyn: die wahren Unibstande von dem Spiel und

wie solches veranlaszet w orden, wurde ermelter Lebn am besten aussagen

können, weil er das Geldt yerlohren. Des entleibten GOrper ist nach

einem Dorff Retum im Hannoverschen gebracht nnd von der fiildes-

heimisehen Regiemng reclamiret worden. Ewr: KOnighen May:t

Gömma iideiir-Capitain Ployard ist iiach Hannover und Hildesheim

abgereiset umb vor die Beerdigung des Vice-Adrairals Sorge 7.n trägen.

Der Obrist Stabi alsz Thäter ist diesen Morgen hier gekomnien und
in keines Herrn Pflicbten. — — — — — — — — —

(Ur Hagedorns Relation til Kougeu, dat. Hamburg den 15:ten

November 1720.)

DMMka nksarldvet. Aiikrift beniget medcidtd af arkivar G. F. Bricka.
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^

A llannovro le 12:me de No v. 1720.

Avanthier arriva icy uii étrange accideut entré le vice-admiral

Tordenschioldt et le coloucl Suedois Stahl. Ils étoieut ä diiier chés

S. £. M:8r le president Baron de Görtz, le disoonrs tomba snr ce

qa*il 7 sToit tant de gens de filootéa par des joneuTB fiipona. L'amiral

kma fort Sa Bl:té l^ittanniqne, qa*eUe les avoit fait arreter (il fant

flAToir, que les officiers arretés icy et k Harboorg sont des jooeoTB,

qQoyqu'oii les soup^nne d'aToir et quelque maudit dessein contre

Sa M:té, dont le public n'e8t point encore informé ]>ositiveTnent)

et dit, qu*il seroit k souhaiter, que tous les auti s priuces et

souverains en fissent autant, en y ajontant, (iu'il avoit un cousin,

lequel étant aussy maiheureusemeut tombé en des mains pareillement

frippoues, avoit perdu ä Uambourg une assés grande somme d'argent

et pour le donner dans le piége on Iny avoit iait aceroire, qii*on

y avoit å voir un dragon de 7 tétes, et qne moyennant cek on
Vavoit attiré dans oette malheuTease et malhonette compagnie. Le
oolonel rinterrompant alors luy dit, qne, s'il savoit de qni il par-

loit, et que c'etoit luy. Lå-dessns Tamiral repliqua, qu'il 8*en

tenoit å ses paroles dites, qu'il fut Iny ou un autre, et qu*on Tavoit

tiiouté. L'on 8*aigrit de part et d*autre, entré autre le colonel traita

de raatelot ramiral, mais celuy-cy plus moderé coupa pour luy dire,

que ce n*etoit pas un lieu propre pour se decbirer des paroles et

que le lendemain l on pourroit se parler plns commodement An
sorttr de la table, quand ramiral vonMt se mettre en cbaise ponr

B'en retoomer chés Iny, le colonel coorant aprés luy tire aon epée

sans la degainer et vonlant porter un conp å son antagoniate, et

celay-ey se toamant å ce moment et voyant son ennemy, coort

80U8 son brås, luy öte son epée, le rosse et la easse en suite et luy

dit pour couclusion, qu'a cette heure il pourroit se mifMix souvenir

du matelot. L'on croit, que le colonel a été tellement eu colére, qu'il

ii*a pas s^u, 8'il avoit degainé son epée ou non.

L aduiiral na pas voulu donner satisfaction å Tautre, puisqu'il

B'étoit mis en posture de Tattaquer en traitre par derriére, mais je ne

B^s par quelle interposition il B*est enfin laissé porter å la Iny

donner aiqonrdbay å conp de pistolets. Hier au aoir Tadmiral ftit

encore traité chés le general Bulau et pärla si librement comme si

de rien étoit que de se bättre le lendemain.

P. S. A ce moment Ton vient de me dire qne les dits Hessirs

B*étant batfts k conp d*epée* Tamiral avoit été tué
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strödda meddelanden och aktstycken.

S:t Sigfrid oeh hans raiflsion*

Den biskopslänpfd, som är bifogad den nyligen i ljustryck åter-

gifna handskriften af den äldre Väst^ötalagen, b(n'ättar om S:t Sigfrid,

att han, kommen från England, var den för?tr biskop, som införde

kristendom i Västergötland, han märkte tit. kyrkostäder och vigde tre

kyrkogårdar, nämligen i vFriggiaroue» (eller -oue), Gyrem och Agni-

stadhttm, for sedan till Yiiiettd, inföide kristendomen dJir, dog dir ocli

blef i Vixjö b^afven. De tio närmaste västgötabiskopanie toto enligt

denna längd: 2) ärkebiskop Unne, vigd i England, blef stenad, 3)
Astmud, 8om flyttade biskopstolen till Skara, 4) Stenfind begrafven

i Skara, 5) Adalvard gamle, om hvilken intet meddelas, 6) Adalvard

unge, infödd, lade grunden till Mariakjrkan i Skara och ligger i henne

begrafven, 7) Kodolvard, dålig, 8) Éikulf, engelsman, 9) Harvard,

engelsman, öfvergaf stiftet, 10) Styrbjörn, infödd, 11) Ödgrini. — Om
Sigfrid talar iifven den i samma handskrift förekonimaude kouimga-

Ungden: Olaf Skotkonung, eller förste kristne konungen i Sverige, döptes

i Birgittas källa vid Hnsaby af biskop Sigfrid. — Alltså: Engelsman-
nen Sigfrid kom till Västergötland ocb blef där biskop, han döpte

k. Olof vid Husa1)y, han begaf sig sedan till Värend, hvaiest han

afled och blef begrafven.

De tre längderna, redogörandt^ för Västergötlands lagmän, konun-

gar oeh biskopar, gå från den hedniska eller först^i kristna tiden till

in i början af 1200-talet. Men den handskrift, i hvilken de före-

komma, tillhör slutet af 1200-talet. Skrifvareii synes icke hafva kun-

nat läsa sitt original, ty sådana namnformer som »friggi»erone» och

icomnbie» knnna icke förklaras annat än genom hans felläsning. Han
synes ej heller hafva afhållit sig frän att göra tUlägg till originalets upp-

^fter, ty i början af 1200-taIet böra »erpcnningar» eller »blå pennin*

gar hafva varit okända i Västergötland K Huru mycket af det, som
berättas rörande de elfva första biskoparne, tillhör den nrspranglige

författaren, huru niyeket intcrpolatorn, måste vi lärana osagdt.

Af de elfva biskoparna tinnes deu siste, Odgrim, nämnd i en ur-

kuud af vid pass år 1145 (DS n:r 53) och är således en historisk

personlighet. Uti ett bref af år 1080 talar påfven Gregorius VU
om en biskop B., som efter all sannolikhet var biskop öfver Väster-

götland, med B torde antingen Bodolvaid eller Bikulf betedoias, och

sålnnda blir åtminstone den ene af dem nrkundligen fastställd. Det

« Jfx Svenget medeltid, del 1 sid. 887.
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är därför franska sannolikt, att raflen Rodolvard—Ödirrim är fallkora-

liort riktig. Men så mycket betäiikli^-an' ar den forci^ående raden.

Dcu .yngre Adalvard (n:r 6) säges vara en iiiföUd d. v. s. sveiiäk cUcr väl

snarast västgötsk man samt ligga begralveu i Skura. Adalvard var

icke en svenBk man, han var icke biskop öfver Väatergötlandy han kan

icke vara bejj^afven i Skara — alltså tre grofva oriktigheter. Uenne

Adalvard omtalas af den med honom samtida Adam af Bremen, hvilken

icke blott visar sig vara en pålitlig berättare af hvad han vet, utan

hvilken därutöfvi r hade det bastå tillfälle i världen att i denna sak erhålla

de mest tillförlitliga upplysningar. Till hans framställning måste vi

därför sätta full lit. Adalvard var till börden en tvsk» han blef ut-

nämnd till biskop i Sigtuna, han kiindo icke hålln sipr där. utan drog

sig söder ut, fann då i Skara Adalvard d. ä, döeude, öfvcitoir då

själfnmut en verksamhet inom stiftet, men, då detta stiidde mot all

kyrklig ordning, blef han af iukcbiäkop Adalbert återkallad till Bremen,

hvarest han ock afled. Däremot var den äldre Adalvard syuucrligeu

verksam i Västergötland och han afled i Skara, hvilket intygas af

Adams berättelse. Biskopslängdens författare har således forväxlat de

två männen med namnet Adalvard, hvilket visar, att antingen var i

Skara minnet af den föregående tiden mycket förvirradt eller ock har

författaren skaflTat .sig en oredig kännedom om hvad traditionen inom
stiftet hade att förtälja. Det synes, som om felet skulle snarast ligga

i traditionen inom stiftet, ty den rimmade biskopslängden, som samraan-

skrefs af biskop Brynjolf Gcrlaksson (1478— loOf)), har samma upp-

gifter soiti don längd, med hvilken vi sysselsätta oss.

I)( n tjardf af biskoparne, Stcnfin. fir \i«st iiii^en annan än den

missionsbiskup Steiiphi, som aldrig \ar biskop ofvcr Västtirgötland, utan,

enligt Adam skickades af ärkebiskop Adalbert till Helsingland och i

senare traditioner eller snarare i deras tolkning sammaublaudats med
Stefan protomartyr. N:r 3 kan icke gärna vara någon annan än den

af Adam omtalade Osmund, som icke varit Västgötarnes biskop. N:r 2

är ingen annan än Hamburg^Bremens ärkebiskop Unne, hvilken icke var

en engelsman och aldrig var biskop af Västergötland. Under ett besök i

Sverige afled han i Birka år 93G, således långt före k. Olofs död. Att han

skulle hafva lidit martyrdöden, är ett senare tillägg. Nu återstår endast

Sigfrid. Hur mycket af längdens uppgifter om honom är snnt, må väl

frågas — som vi hafva sett är den första flelt^n af längden så iij)pfylld af

misstaG: ol-Ii osauningar, att vi ing.ilniida aga bcfogcTihet att sätta lit

till dessa uppgifter om Sigfrid, därest du icke fräu annat håll fa stöd.'

Uppgiften, att Sigfrid grundlagt kyrkorna i Friggeråker, t^crum och

Agat-ötad, ger icke erforderligt stöd, alldeustund atmiustone de nu-

varande kyrkorna i Friggeråker och Gerum och den ännu bevarade

tomtningen efter Agnestads kyrka icke f&rråda en sådan ålderdomlig-

het, att de tre kyrkorna kunna hänföras till Olof Skotkonungs tid.

Sigfridsberättelsen i denna läugd synes liksom det öfriga af dennas

början vara tillkommen genom konstruktion, framkallad af begär att

låta den västgötska kyrkans början gå långt tillbaka. Det är icke

någon verklig tradition, ty man hade i Skara i så hög grad förgätit
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stiftets beg^mielsehistoria, att man ej kora ihåg Thurgot, hvilken

Yerkiigen under Olof Skoikonungs tid var biskop i Skara. Men den

konstruerade Sigtridslegenden gaf upphof till en genom den följande

tiden fortplantad tradition, bvilken sUonda ar af riuga betydelse.

Vi finna en anii;in form af historien om Sigfrid i Sigfridalegen-

den, hvilken är af följande innehåll. Vänskap rådde mellan Olof

Skotkomin": och Kn^rlands konuns: Mildred. Olof bad hoiioiu sända

till Sverige nås^oii. som kiind(' dar predika kristendomen. Efter ett af

k. Mildred sammankalladt möte, som räckte i tre dagar, åtog sig

Sigfrid, ärkebiskop i York, att fara till det hedna landet. Han seg-

lade till Danmark oeli stannade till en tid dår, omhuldad af konungen

ooh bana store. B&refter begaf han sig till Sverige och kom först

genom olandiga trakter till Värend och slog sig ned i Östobo, som

sedan f&tt namnet Växjö. Med honom voro tre hans yn^re fränder

(nÉpcieB)t prftsten Unaman, diakonen Sunaman och underdiakonen

Vinaman. I en uppenbarelse anvisades honom plats för uppförande

of en kyrka. I Värend fnnnos tolf stammar. För hvar stam valdes

eu äldre vis man för att tacra närmare kannedom om den nya läran.

De tolf lyssnade till Sigfrids predikan, bekände sig till kristendomen

och blefvo — utom en, som nnder tiden afiidit — döpta af Sigfrid,

bvars omTftndelscTerk kröntes med synnerlig framgång. K. Olof, som
aport Sigfrids ankomst til] Vftrend, sände bnd efter honom. Sigfrid

anförtrodde åt fränderna vården om den nya församlingen och skyn-

dade till konungen. Denne, bans tjänare, hans här och hela hans

familj öfvergingo till kristendomen. Anblicken af de dyrbarheter, som
Unaman. Sunaman ocli Vinaman ägde, väckte onda bejirjirelser. Tolf

män samman.sviuu sio; mot dem och ntsågo inom si»: åtta. som dråpo

de tre kristeudouisförkunuarnc. Deras afskurna hufvud lades i ett

kärl, som fästes vid en sten så stor, att ett par oxar med svårighet

drogo den, oeh sänktes i sjön. Kropparna fördes bort i en aflägsen

skogsmark, där de doldes under ett röse. Men om dagen samlades

skriande kf)rpar kring roset, om- natten uppsteg från detta en eld-

pelare. Missgärningsmännen, fruktande att deras dåd skulle upp-

täck ift, förde hemlif^en kropparna till ett annat ställe och gräfde ned

dem så väl, at* le sedan aldrig blifvit hittade. Sisrfrid, underrättad

om frändernas dod, gladdes, att de fått njuta mariyrskapets härlighet,

och skyndade tillbaka till Värend för att återupprätta den vacklande

kristendomen. En natt, då han vandrade utmed sjön, såg han öfver

vattnet tre ljus, som alltmera närmade sig stranden: den väldiga ste-

nen och kärlet med de tre hufvudena flöto under dem mot stranden!

Sigfrid lyfte upp ämbaret och satt ])a stranden med de tre hufvudena,

hvilka sågo ut som lefvande, i sitt knä. Huti <;ade till dem: nnh

Gud hämnas! Då svarade det ena hnfvudet: det skall varda häm-

nadt! . det andra sade: ?när?' oeh det tredje svarade: »på barnabarn».

K. Olof kom därefter med en här till Värend och dömde mördarne

till tredubbla böter, som på ett därefter hållet ting erlades i silfver

ucii guld. Sigfrid vägrade emellertid att mottaga bötesbeloppett bad

konungen behålla detta och i stallet gifva åt kyrkan gårdarna Hof
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och Tjurby, hvilket ock skedde. Sigfrid predikade därefter kristen-

domen i alla Sveriges delar, återvände till sist till Värend och afled där.

S:t Sigfrids legeod förekommer i cu bandskrift af Lars Uddsson,

hvSken afled lom dompnMt i Linköping år 1417. Efter legenden

följer en förteckning öfver biskoparne i V&rend, nftmligen Äsmund,
Siward ocli Jofaatn. D&refter förenadei Värend i kvrkligt binseende

föfst med Skara, sedan med Lmköpings stift, men fick af k. Kaii

Sverkersson eu etjen biskop, cistercienserbrodern Stenar, som likväl

för en tid måste äy från sitt stift till Danmark. Han efterträddes

af den högättade Johan Erengislesson, under hvars tid S:t Sigfrids

legend skrefs år 1205, den yngre k. Sverkers nionde år. ^

Legenden har således tillkommit inom Växjö stift och gifver ett

nttryck åt den värendska kvrkans ibrsok att tillägna sig så mycket

som möjligt af S:t Sigfrids verksamhet. Med k. Mildred menas tyd-

ligen k. Etelrcd IL Att Olof Skotkoming till honom stått i närmare

förbindelse tinnes icke annorst&des uppgifvet. Att någon ärkebiskop

med namnet Sigfrid aldrig funnits i York är af föregående författare

framhållet; man har således, för att förhärliga den färendska kyrkan

så mycket som möjligt, gifvit Sigfrid en högre titel, som icke tillkom

honom — något som vi lätt kunna tänka oss, och därför något, som
ensamt icke är tillräckligt för att väcka misstro mot legenden.

Men det finnes en annan omständighet, som synes mig innebära

en giltig anledning till misstro. Sigfrid skulle på k. Olofs begäran

hafvH öfvergifvit sitt fosterland och sin därvarande verksamhet. Han
tog vägen från England öfver Danmark; då han låranade detta

land, skulle han väl hafva begifvit sig närmaste väg till den sveusike

konungen, men i stället stannade han i Värend. Detta land låg icke

i hans väg, utan långt åt sidan. Den bekvämaste vägen borde hafva

arit sjövägen till Oöta&lfs mynning, men i händelse han föredrog

landvägen, skulle han helt visst från Skåne hafva fördats norrut genom
det danska Halland eller genom Finnveden. Att från nordöstra Skåne
draga sig inåt det isolerade Värend —^ därtill fanns ingen gOtig aU'

ledning,- allraminst då hans bestämda uppgift var att skyndsammast
uppsöka den svenske konungen. Mig synes det därför sannoKkast,

att berättelsen om färden till Värend före uppsökaTvlet af konungen

helt enkelt beror på den värendska kyrkans ifver att vinna hög ålder

och förnämlig upprinnelse. Undren, som i legenden omtalas, äro

tydligen tillkomna af samma anledning.

' Äfven årtalet 1206 nämues, men detta kan svårligeo förenas med upp-

gifton om det nionde regeringglret.
^ Legendens vureudska författare eller väl snarare bearbetare synes hafva

haft medv ctandp iläroni, att dettd nfvilcande frSn tlcn ralcn väj^en var egcndoinliK-t.

Han söker utmiaätoue motivera tärdeu till Vtireud lued pätståeudet, att dettu iaud

var »det fonta af Odtelends delar mot aöder». Det sydliga laget ir obestTidIi|t,

men kan icte hiifva den pfipelcadc omständitiheten, att Värend lipger afsides fran

de stora stråkvägarna från i)anmark till Västergötland, där sammauträffaudet med
k. Olof skall hafva ägt rum. För öfrigt torde icke Värend hafva varit Götalands

sydligaste område p& k. Olofs tid, ty Blekinge synes dl hsfVe kört till Gdtalsnd
oek den svea^ konangeas rike.
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Det finnes ock en annan Tenion af legenden. Enligt denna for

ffigfrid från Danmark tad partei maritimas regni Gotbornm», till Odta*

lands hafskust, hvilket vi helst böra förstå som trakten vid GötaälfB

mynning, ty ryktet om den gudstjänst, som Sigfrid där höll, kom till

k. Olofs kännedora, konungen beslöt att färdas till Sigfrid och mötte

honom pftpr några d^trars resa vid »Kindaberg i Västergötlands, d. v. s.

vid Kiniiekulle. Fr»rf iliai i ii af denna version nf lej^-enden måste åt^

minstone hafvu tänkt sit; den götiska hatskusirn l\;j:^'d vid västerhafvet.

Att skildringen af ryktet om Sigfrids ankomst ot;h gudatjänst, konun-

gens oro, att en tientlig har var kuuimen i landet, hans hemliga bud-

skickning, hans beslut att möta Sigfrid, liksom i allmänhet teckningen

af k. Oloft foregående obekantakap med kristendomen äro béhåfbsde

med orimligheter, gör detsamma — författarens uppfattning af de lo-

kala förhållandena stores ej d&raf. Den döpte konungen skänkte till

kyrkan kungsgården Husaby. Sigfrid stannade där en tid, for där-

efter omkring i de götiska landen och kom under dessa färder åfren

till Värend. Denna framställning är i mina ögon vida rimligare än

den, som förekommer i den värendska versionen af legenden. En
annan handskrift, hvars uppbofsman känt äfven denna version, söker

förena dem båda. g-enom att efter ankomsten till deu götiska hafs-

kust«n insmuggla tardeu till Värend. Sedan Sigfrid predikat kristen-

domen dar oeh i öfriga delar af Götaland samt ordinerat en biskop

för Västergötland och en för Östergötland, kallades han åter norr ut

till konungen, oeh det w nnder denna hans istalae ntanför Värend,

som systersönema — så åteigifres ordet »nepotes» i de svenska be-

rättelserna — mördades.

I de olika stiftens breviarier, äfven i det för Skara stift afsedda,

har växjöversionen af legenden blifvit följd.

Sigfrids närmaste efterträdare i Värends stift skulle hafva hetat

Asmund, Siward och Johan. Åsmund torde vara den Osmund, som
Adam af Bremen omtalar såsom omhuldad af k. Emund, Siward oeh

Johan äro annorstädes ej omtalade såsom biskopar i Växjö och det

liiTLn r därför nära till hands att anse dem vara i denna biskopslängd

iusumgglade. ' Det finnes intet giltigt bevis, att Värend först varit ett

* eget stift, därefter blifvit lagdt nnder skarabiskoparue, sedermera under

linköpingsbiskopame. Kristendomen torde hafva kommit sent till det

afsidea liggande Värend. Ännu så sent som år 1126 kunde norska

konungen Sigurd Jorsalafar finna det behöfiigt att företaga ett korståg

till det inre af Småland. All rimlighet talar för antagandet, att Vä-

rend först på k. Karl Sverkersons tid blef ett eget stift, utbrutet från

Linköpings. Trist om' gränserna mellan de två stiften förekom år

1191. Dess värre finnes ej i behåll den skrift, som underrättar påf-

ven om frågans ställning', ntan endast hans kortfattade svar. Jag vill

härmed ej hafva förnek.it möjligheten af f^tt tidigare försök till stifts-

bildning inom Värend, men att där skulle funnits en rad af fyra bi-

skopar, synes ej troligt.

^ Siward och Johan päminiia om dea nonke biskopen Jon Signrd, om
hvilken tala* i det följande.
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Att emellertid en 8:t Sigfrid balt något att göra med Värend,

sjnes rimligt d&raff att Växjö domkyrka var vigd till heder åt ett

helgon med detta namn. Det är ock visst, att den svenska kyrkan

höll minnet af en Sigfrid heligt, livilket år detta helgon dog, finnes

ingenstäde.s ungifvet, men dödsdag-en mfiste Lafva varit den 15 februari.

S:t Eskil, som verkade för kristeiuloinens spridande inom Söder-

manland, tillhör uppenbarligen k. inge [:s tid, d. v. s. slutet af 1000-
talet. i hans legend omtalas han såsom bördi<; fr;iii Kn^land, som
följeslage och frändtj till ärkebiskop JSigfrid, hos hvilkeii han Ljaust-

gjorde 8om kapellen. Men den Siigfrid, som beledsagades till Sverige

af k. Inge I:b samtida Eskil, kan icke hafra\ döpt k. Olof i 1000-
talets början. Vi ställas härmed inför tre möjligheter: 1) uppgiften

att 8:t Eskil var kapellan hos S:t Sigfrid är gripen ur luften — 2)

uppgiften att S:t Sigfrid i början af 1000-talet kora till Sverige och

döpte k. Olof är oriktig — 3) det har funnits tvA S:t Si^^frid: den

som i århundradets början döpte k. Olof och den som mot århundra-

dets slut koiu jämte S:t Eskil till Sverige. Att i denna fråga vinna

klarhut är ganska vanskligt. Att åtminstone en Sigfrid varit i Sverige

verksam, synes vara klart.

Ericos Olai anser det vara höjdt öfirer alla t?if?el, att Olof Skot-

konong döptes af S:t Sigfrid. Han polemiserar endast mot pästfien*

det, att Sigfrids ankomst och konungens dop inträffatår 1108, hvilket

i eke kan vara riktigt, »alldenstund Olof Skotkonung afled före S:t

Olaf af Norge, åtta år efter det han gaf S:t Olaf sin dotter till maka;
dessutom räknas S:t Krik som den tolfte konungen efter Olof Skot-

konnuii:. och S:t Erik blef martyr år 1160, hvadan under de öl' år,

som skulle hafva förHutit mellan Olof Skotkonunj^s dop och S:t Eriks

död, tolf konungar skulle hafva regerat i Sverige, hvilket förefaller

mäkta otroligt.» Ericus Olai finner det mycket troligare, att Sigfrid

omvandt Olof Skotkonung och hela hans rike vid pasa år 956. Han
citerar Saxos påstående, att engelsmannen Bernhard, som verkat i

Norge, döpt Olof Skotkonung och gif\'it honom namnet Jakob. Ericns-

Olai antager, att här föreli^^o^t r en förväxling: det var Olofs son

^Araund», som fick namnet Jakob. Ericus anser det möjligt, att

Amund uppfostrats hos svågern i Norge och där blifvit döpt. Nåp-on

Bernhards missionsverksamhet i Sverige synes således ej af honom
hafva varit känd.

Olaus l't;tri, hvilken har ytterst förvirrade begrepp om ifråga-

varande tidskiftes historia — han låter t. ex. den af Adalvard till

kristendomen omvände Stenkil efterföljas af sin son eller broder Olof

Skotkonung, hvilken döptes af S:t Sigfrid — omtalar, att k. Mildred

af England hade, på grund af en k. Olofs begäran, skickat till Sverige

predikatitrrri:, 8:t Sigfrid, S:t Eskil, S:t David m. lE K. Olof döptes

af den foi>t TifniiTfdc vid Husal)v i .Sigfrids kalla år 980 eller något

senare. Årtalet c. iiöU är for tidigt, alldensiund det ieke ^ärna kan

betviHas, att ju Olof Skotkonung var hedning år lUUO', liksom hans

Jtr k. Oluf Tr)'gve880D8 uttalande oin Hveubkarue ouiedelburl före Svuliierslaget.
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moder var det föga tidigare, då hon afalog k. Olof TiygveBBona

frieri. Att Eskil tillliör slutet af 1000-talet och ieke^ deaa början,

är redan framhållet. Davids tid låter icke med samma säkerhet

fastställa si^f, men all sannolikhet talar för att han var samtidig med
Eskil och icke med den, som döpte Olof Skotkonung.

Rörande tiden för k. Olofs dop (och hans regering) varie ra upp-

gifterna i liö|2: ^rad i de svenska historiska atitcckTiinsfarna frun iiiedt.l-

tiden. ^ricus Olui talar, såsom iiyäs meddelades, om år 950, Olaus

Petri om c. 980 — båda årtalen äro mycket för tidiga. Ar 950m
Olof ej konung, det är föga troligt att han då ens var född. £j

heller år 980 eller något senare sammanfaller med hans regeringstid.

Det synes mig nämligen nödvändigt, att med afseende på den tidens

kronologi i främsta rummet sätta lit till de isländska redogörelserna

for tilldragelserna i Norge, hvilka omtalas år från år, och de i dem
inblandade uppgifterna om svenska tilldragelser. En annan gruj)p af

uppgifter förlägga k. Olofs dop till raidten af lOUO-talet, men det

lider intet tvifvel, att han då var afliden. Slutligen hänföres hans

dop ganska allmänt till år HOÖ, hvilket är alldeles oriaiiigt, såsom

redan Ericua Olai framhållit. Att detta årtal, af hvem det varit npp-

diktadt, fått så många eftersägare, visar bättre äa allt aonat, hnra

okunnig den svenska medeltiden i verkligheten var rörande den närmast

föregående perioden. Soinlii^a anteckningar från medeltiden uppgifva

äfven den dag år IlOB, som k. 01(d^ döptes, nämligen den 15 februari.

Dagen är uppenbarliuen lånad från den svenska kyrkans ealendarium,

i livilken denna dag är antecknad såsom S:L Sigfrids, d. v. s., då icke

den rin<;astt' skymt till anledning tinnes att antaga en afvikelse från

det antagna bruket, såsom luins dödsdag.

Då dikten, att k. Olof blifvit döpt ar IIOÖ, upptagits i så

många anteckningar och deras trovärdighet med afseende på tilldra-

gelserna från k. Olofs tid därigenom göres ytterst tvifvelakdg, sjnes

det, som om ej mycken vikt vore att ISgga vid deras 1 allmänhet

samstiimmande uppgift, att k. Olof blifvit döpt af en engelsman vid

namn Sigfrid — tiiga de miste i en sak af vikt, kan den andra saken

lätteligen vara lika felaktig. Men vi må likväl såsom en tradition från

vår medeltici. af okänd urspruugstid, men under den del af medeltiden,

då man gjorde historiska anteckningar, allmänt antagen, beteckna, att

k. Olof Skötkonung blifvit döpt af en engelsman vid namn Sigfrid.

Uppgiften att en engelsman omvändt den svenske konungen till

kristendomen är i sig icke orimlig, alldenstund på k. Olofs tid sam-

färdsel helt risst ägde mm mellan Kngland ooh Sverige; mellan Eng-

land samt Norge och Danmark ?ar samfärdseln den tiden synnerligen

liflig. Att inom kyrkligt område en verksamhet från England utgått

till Sverige, är fullkomligt visst, men den kyrkliga inverkan från Eng-

land, som kan med verkliga liistoriska urkunder hevisMs, tillhör en

något senare tid - jfr t. ex. hiskoparne liikulf och Harvard i Skara,

fiskil i Södermanland, Henrik i U])pland.

Men ytterligt betänklig är en annan ouistamlighti. uaiuligeii den

att Sigfrid icke är engelskt namn. Det synes mig därför fögn
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troligt, att denne Sigfrid, som säges kafVa haft eu så stor betydelae

för knstendomeiu definitiva utbredning inom vhi land, varit af en-

gelsk börd.

Det hände, att främlingar, som kommo till Norden, tingfo sina

uamo dnr utbytta, när sådant lät sig göra, mot något likljudaude

inhemskt nuiuu. Skulle således en engelsman, hvars ursprungliga

namn blifvit förgätet, i Sverige hafva fått det dir inhemska namnet
Sigfrid? Detta är oantagligt. ty Sigfrid ir ieke ett avenafct eller ett

nordiskt namn. I de för tyskar ock nordbor gemensamma' kjälte-

sftngerna och -sägnerna kallas tyskames Sigfrid af nordborna Signrd.

Då de svenska källskrifterna således visa sig otiUrackliofa för att

giivu klarhet öfver deu hel. äigfrtds personlighet och ödeu, ma vi

vända oss till fi&mmande källskrifter, i främsta rummet till de nordiska.

Jag nämnde nyss Saxo grammaticns'. Han omtalar (bok. XX
att k. Olaf Trygvesson blef döpt af en från England kommen Bern-

bard. »Samme prästmans nit prydde Sveriges konung Olof, som
bade blifvit ledd till antagande af kristendomen, med namnet Jakob
— han ville till den goda utvecklingen i sed foga ett prydligt namn.

Men om denne konung af honom eller af den bremiske ärkebiskopen

Il nu-; fått sin undervisning i de heliga tingen, har jag ieke varit i

ståud att utröna . . . IhiTies kropp hvilar i Birka, en genom forntida

rykte fräjdad stad, Bernhard i Lunds krypta»^.

Alltså dopet skulle vara af Bembani verkställdt, men den dopet

föregående undervisningen i kristendomens läror var möjligen gifven

af honom, möjligen af ärkebiskop Unne. Denna senare möjligbet

måste vi beteckna som en omö}lighet, alldcnstund Unne afled långt

innan k. Olof föddes. Därmed blir dock icke den andra möjligbeten

nppböjd till visshet, utan kvarstår den i m11 sin osäkerhet,

Någon i Sv(!rige verksam missionär med namnet Sigfrid känner

Saxo icke. Däremot omtalar han en Sigfridus, hertig af Saxen, och

en Sigfridus, som var grefve af Orlaraiinde.

Afveu Öaxo lämnar oss således i ovisshet.

De isländska källskrifterna innebålla något men. Flera af dem
omtala en biskop, som kallades än Jobannes än Sigurd ocb som hade

ffSljt k. Olaf Trygvesson från England till Norge. En berättelse

säger, att denne Jon-Sigurd varit verksam äfven i Sverige.

Tre isländska handskrifter innehålla en »|iåttr Halldors Snona-

sonar» af följande innehåll.

' Hani de blifvit gcmeotainma, lämnar jag här osagdt.

' Jag begagnar tillfället att fösta appmärkaamhet vid Alfnd HoUers upp-

laga af »Stxonis gramiaatici gesta Danorum» (Strassbnrg 1886), hvilken upplaga

&r bekvämare ntt anväada in den ston dansk» •amt ir föncdd med ett vil at-

arbetadt namnregister.
* En Bexnhard, «om verkat i Skåas, omtajaa «f Adam.
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En Bon af idiiidiiigeii finone gode (f 1081) Halldor, mm hade

deltafi^it i Haiald liåidråcles medelhafs^krder, vistadeB hos honom under

den tid han var konmg i Norge (f 1066). I följd af en misshällij^

het med koMun<ren vistades Ilalldor en tid hos den märklige Enar
taml)8kfilfver, hvilken berättade, att han från Svolderslaget blifvit,

själf uioude, förd som fånge till Jutland, hvarest fåugarne skulle säljas

till träldom. Enar och äimu två köptes af en förklädd man, som
gaf dem friheteoi och vid skilsmässan af dem igenkändes som k. Olaf

Tiygvesson, hvilken således skulle kafra med lifvet undkommit Mn
alaget vid STolder. Att så skett, säges växa omtaladt af Gunnldg, munk i

Tkingeyra kloster på Island (f 1218), hvilken dessutom berättar om
de öden, som k. Olaf Trygressons hirdbiskop Sigurd hade efter

Svolderslaget. Olof Skotkonung hade inbjudit honom till Sverige,

gifvit honom rntf att där predika kristendomen samt, redan under

hans första vistrlsi i landet, låtit sig af honom döpas. Under tredje

året af hans vtrkaamhet i Sverige reste sig mot honom och kusten-

domen ett mäktigt parti. Sigurd skyndade till Sigtuna, hvarest lian

liöU inför en stor folkskara en predikan, i hvilken han förebrår åbö-

rame deras aifall, påminner om allt hvad han gjort f&r kristendomens

atbtedande i Sverige, omtalar att k. Olaf Tiygvesson ieke var ddd,

särat att Gnds tjänstemän blifvit aflifvade på den ort, som heter

Vägsjö. Efter predikans slut hälsades biskopen af en isländing Hun-
röd Vefredsson, som sade sig vilja fara i österled och bad få veta,

hnrn han i stjärnorna skulle kunna låsa sitt öde; Sigurd bad liononi

hellre sätta sitt hopp till den ende rätte guden. Hunneu hög ålder

drog sig Sigurd ned till Värend och vistades där på ett ställe, där

måugu munkar voro jordade. Där aHed han ock. — £u annan munk
Odd (i slutet af 1100-talet) säger, att denne Sigurd var morbror till

Orimkel, som var biskop i Norge på k. Olof helges tid, hvilken var

morbror till Aagöt, den tredje åvkebiskopen i Trondhem, hvilken åter

var morbror till Jon, den Qärde biskopen i Trondhem, och Kettil

kalf, som var gift med Gunhild, dotter af Sigurd syr och Asta Ond'
bran ds flott er oeh sålunda halfsypter till k. Olof helge.

FrLiiLi^stHiiningssHttet visar, att denna berättelse, som förekommer

fullt utiirbetad i i^iatoboken, en islaudäk handskrift, som tillkommit

uuder åren 137U— 1380, tillhör eu senare tid än den isländska sago-

skrifningens bästa. Berättelsens historiska värde måste således bero

på dess källor, framfor allt på den trohet, med hvilken munkame
GwiBlSgs oeh Odds beiftttelser blifvit återpnfna, samt på den tro-

vilrdighet, som tillkommer dem.
Af de två hemulsmånnen vet verkligen Odd munk att berätta,

att hr Jon biskop, som med annat namn hette Sigurd, var i Svitjod

efter k. Olaf Trygvessons fall och sökte där vederlägga åsikten, att

konungen hade omkommit vid Svoldern. Hans i detta syfte hållna

tal är ordagrannt åt^rgifvet i |)ättr Halldors Snorrasonar. Allt det

öfriga synes således denne författare hafva tillagt. Maurer^ hur fram-

* Siåehnu^ é§* lumngiådtm Summt$, del I t. 199.

6
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hållit, att Hnnröd Vefredasoii aiitae^lipren vid besöket i Sigtuna var

kriätcu sedau ätmiustuuc tre år tillbaka, hvadau berättelseu om liiiiiom

icke synes vara fullt pålitlig. Hela Sigurds predikan är så affattad,

att den tydligen ieke tlUhdr honom, utan lagof&rfattaren. Om Gattn-
lög munk och Odd munk trodde på k. Olaf TrygvesaonB lif efter

Sroldeislaget, torde man ej knnna friklnna dem (ikn benai^enheteii

att låta det märkliga betyda mera äu det verkliga.

Att cniellcrtid denne Sifjurd biskop, som enligt Flatöbokens text

döpte Olof Skotkonung och lefde sina sista dagar i Värend, är den-
samme som den svenska traditionens Si<>:frid, är uppenbart, men det

kan med fofj frågas, huruvida vi här hafva fÖr oss två vittnesbörd

eller allenast ett : så vidt vi kunna se af bevarade skrifter finnf^s in a-en

af ofvan meddelade detaljer hos hvarkeii Odd eller Gunlög och kunna
d(? således blifvit af den vida senare lörfattaren tUl jiåttr Halldors

lånade tråu den i Sverige utbildade traditionen.

Sigurd år åtminstone ett nordiskt namn. Att en kristeadoms-

idrkunnare kallades tUi Sverige från Norge, ligger visserligen inom
rimlighetens område. .En kallelse från Noi^e år vida rin^igare än
den kallelse från England, om hvilken de svensk» källorna tala. Men
en omständighet är härvid vård nppmårksamhet: i de norska sagorna
kallas biskopen Sigurd. Detta nordiska namn borde således hafva

följt honom, när han flyttade öfver till Sverige. Den omständigheten,

att man i de svenska källorna envist talar om Si^^-frid, synes mig an-

tyda, att dessa i detta afseende äro fnllkouiliLrr i>l)eroende af de norsk-

isländska, samt att snarast de norsk-ialaudska törfattarne omdöpt en

i Sverige verkande Sigfrid med det norska Sigurd och därefter gjort

den svenske Sigfrid-Sigurd -= den norske Sigurd. Såsom jag förut

yttrat, vill jag härmed icke hafva uttalat någon invändning mot
rimligheten, att den norske misdonsluskopen Sigurd blifvit kallad tUi

Sverige ooh dar varit verksam. Men den möjligheten är ieke ute-

stängd, att de isländska författame känt den i Sverige ntbildade tradi-

tionen och med denna utsmyckat den i Norge verksamme engelsman,

som i Norge fått sitt namn ändradt till den nordiska formen Sigurd.

Just däraf att denna senare namnform förekommer i de norsk-isländ-

ska källskrifterna, synes mig de «venska källornas envishet att hålla

på namnet Sigfrid, som ieke är nordiskt, vara ganska märklig.

En biskop Sigurd omtalas, t. ex. i Fagrskinna. som k. Olof beiges

följeslage, då han kommen från Kyssl;iiiii gi uoni Öv( rige vände åter

till sitt fäderueslaud för att dar linna (iöden vid Sticklarstad. Deiaie

Sigurd, om hvars härkomst intet finnes uppgifvet, har enligt Adam af

Bremen, som kallar honom Sigfrid, varit verksam åfven i Sverige.

Han kan hafva varit morbror åt 8:t Eskil, i hvilket fall Eskilslegen-

den, som i andra afseenden är styrkt med afseende på sin trovärdig-

het, vinner ytterligare tillit. Han kan så mycket mera hafva varit

morbror till Eskil, som den Sigfrid Adam omtalar, af honom säges

hafva lefvat ^^ända till vår tid». Adam skref sin bok efter år 1072.

Sigfrid feUer Sigurd torde således hafva varit ganska ung, då han
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kom dfrer till Korge. Bekil behöfver icke hafVa komiait med bonom,
utan kan senare hafira uppsökt honom.

Att tysken Ädam åt den engelsman, som i Norge benämndes
Sigurd, gaf namnet Sigfrid, ttr helt naturligt. Men när de två Sig-

fridar, som omtalas i de svenska anteckningarna och legenderna,

hvilka oriktigt slå ihop dem till en person, i Sverige kallas Sigfrid

och icke nordiskt Sigurd, hvilkct ju borde legat så mycket närmare

till hands, mm man i Norge använde denna namnform, så bör detta

konstanta bruk hafva haft något särskildt skäl, hvilket det återstår

att uppleta. Kan möjligen Adam af Bremen lämna någon upplys-

ning i detta ämne? Såsom präst i Bremen hade han det yppersta

tillfälle att taga reda på bevarade nrkunder och anteckningar och på
den där förekommande traditionen från en tid, som låg föga aflägset

från den, då han skref sin historia om dc breraenska ärkebiskoparne

och om Norden. Hans bekantskap med den danske konunfren Sven

Estridsson, en frände till Olof - Skotkonung o(di därigenom vittnesgill

i frågor rörande det svenska konungahuset, gaf honom ökadt material.

Att Adam var angeläi^cn om en ärlig forskning och en trogen be-

rättelse, framgår otvetydigt af hans verk.

Han omtalar naturligtvis ärkebiskop Ansgar och hans åtgärdat

f&r Sveriges kristnande aamt Vnnes färd till Sverige, hans sjukdom

ock dod på Björkön år 936. TJnder ärkebiskop Adaldags tid (936

—

988) skickades flera biskopar till Danmark, men Adam kan icke upp-

gifva orterna, där de bodde, »Jag antager», säger han, »att detta

berodde därpå, att i kristendomens outbildade tillstånd ingen af dessa

biskopar hade fått sig anvisad någon bpstnmd vistelseort, utan gingo

de, drifna af begär att planta kristendomen, hvar och en allt längre

bort, predikande (iuds ord för de sina och för främlingar. Sådant
synes än i dug förhållandet vara bortom Danmark, i N orge
och i Sverige.» Adam bar nog rätt däri, att de tre förra fjärde-

delarna af 1000-talet ännu voro missionsbiskopames tid, men då
framstår det ock som föga sannolikt, att en biskopstol redan i år-

hnndradets början skulle hafva blifvit upprättad i det afsides liggande

Värend, hvarest utvecklingen i öfrigt gick så långsamt, att orten först

under 13r»f)-tnlet fick en stad. Odinkar d. ä., som hörde tiU Dan-
marks koiiuntraätt, verkade under Adaldag? tid i Sverige.

ArKebiskop Libentius styrde det bremensku stiltet åren 988— \<)13.

Adam berättar, att Olof Trygvesson döptes i England och durilråu

f5rde kristendomen till Norge — hvilket stämmer öfver ens med de

isländska berättelserna. »Andra berätta, att äfven då biskopar eller

pfiflter utgått Mm Bngland (till Norge), f5r att predika eyangelium,

och att Olaf m* il. blifvit döpta af dem, af hvilka den förnämste skall

hafva hetat Johannes.» Adam låter det Tara oafgjordt, huruvida detta

är sant. Att biskop Johannes fanns i Norge på 1<. Olaf Trygves-

sons tid, är genom den isländska berättelsen säkert. Adams ovisshet

i detta afseende visar, att förbindelserna mellan Norge och Bremen
omkr. år 1000 och något senare voro knappa; detta kan hafva bi-

dragit till den ofördelaktiga skildring, som Adutn lumuar af k. Olaf
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Trygvcbboii. K. Erik segersäll i Sverige blef döpt i Danmark, och
detta r^af kristendorasforknnTianie ytteriijfare anleflnins^ att drau:a otver

till detta luud, men k. Kiik uitigick, enligft uppgift af k. Sven Estrids-

son, till hedendomeu. Olof Skotkonung var däremot, enligt Adam,
en ifrig krifteD. Af hans framttftllning synes, som om Olof hade
Uiffit lÉriBton f5ra slaget vid Svoidern, hvilket ftr otnöjligt att förena

med den itländeka berfttteleen. Adam aiger aldrig när dier af hvem
Olof Skotkonung blef döpt, hvilket aynei utnsa, att hans dop ej för-

rättats af någon från Bremen utgången andlig. Vi f& därför toke

Htota alltför mycken vikt i kronologiskt hänseende vid den antydan

om Olofs öfvergSiig till k-i^^tendora. som han lämnar (bok 2 kap. 37).
Olof Skotkonuiif^ i^i utidade i Skara Sveriges första biskopsstol

och vände si^ till ärkebiskop Unvan (101'^— 1020) med begäran att

fk en biskop. Detta synes antyda, att Olot kände sig i afseende på
kristendomen stå närmare Tyskland äu England. Unvau sände till

Skara Thurgut, hviiken redan år 1013 omtalas som biskop. Genom
honom tände Olof stora skänker till Bremen; han bör därför där
hafva varit väl känd. Också har Adam Mlkomligt riktiga uppgifter

om hans två söner, den äkta födde Annnd, som äfven kallades Jakob,
och Emnnd, samt om logegärd, som blef gifk i Ryssland. Om dem
Ack Adam för öfrigt hvarjehanda upplysningar af k. Sven fistridsson.

Vidare berättar Adam, att under Olaf helges tid kommo flera bisko-

par och präster från England till Norge — hvilket är helt naturligt

— och dessa verkade äfven i Sverige. Af dem hette en Sigfrid —
Adam gaf i allmänhet namnen en tysk form. Denne Sigfrid synes hafva

stannat i Sverige, ty Adam berättar, att ärkebiskop Lihentius II

(1029— 1032) mottog i Bremen besök sf biskoparne Odinkar d. y.

från Danmark, Sigfrid från Sverige och Kodolf från Noi^e, hvilka

alla tre af honom skickades tillbaka tOl deras verksamhetsfält. Denne
Sigfrid är uppenbarligen den andre Sigurd, som de isländska konunga-
sagorna omttda och som, efter hvad nyss nämndes, kan hafva varit

den Sigfrid, som omtalas i Eskilslegenden. Under denne Libcntii tid

afled i Bremen af spetalska biskop Thurgot. Hans efterträdare blef

Grottskalk, som dock aldrig infann sig i sitt stift.

Någon uppgift om Olof Skotkonungs dop lämnar således icke

Adam och han nämner därför ej heller den. som förröttade dopet. \

Men den andre Sigurd, poin den norska konungasagan omnämner,
återtinna vi hos honom under det tyska namnet Sigfrid, och det är

Adam, som ger oss intyget, att han haft verksamhet i Sverige. .Tag

har redan framhållit, att detta ger ett godt stöd åt Eskiislegeudeu, men
innebär en förkastelsedom ofrer dennes skenbara antagande, att det

var samme Sigfrid, som sknUe hafva döpt Olof Skotkonung. Om två

Sigfridar verkat i Sverige, synes det mig vara sannolikare, att det är

den senare, som verkat för kristendomens införande i det afsides lig>

gande och därför helt visst jämförelsevis sent uppsökta Yärend,' dock
utan att där hafva blifirit biskop.

De källuppgifter, som jag här meddelat, hafva, med undantag,

synes det, af (>åttr Halldois Snorrasonar, varit af gammalt bekanta
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tor de svenska liäfdateckuarne. De äldre, såsom Lagcrbriu^ och

Celsius, hafva hållit sig till den isländska traditionen: k. Olaf Tryg-

vessonB hofbiskop Jon eller Sigurd var de svenska källornas Sigfrid.

Hallenberg anser, att denne k. Olof haft hos sig två biskopar, en
Jon, en Sigwaid eller Sigurd (dessa två voro nog en och samma
person), vid samma tid fanns en kristen lärare i Sverige vid namn
Sigfridf dessa tre hafva af isländingarne blifvit sammHnslagna i en

person. Olof Skotkonungs dop förrättades af engelsmannen Sigfrid,

som torde hafva kommit till Brinninrk redan under k. Harald hlå-

tands tid, hvadan Olof Skotkoinnig torde hafva blifvit döpt före år

lOUO (i öfverensstämmelse med den nyss påpekade antydan, som
Adam i förbigående gör). Strinuholm däremot gÖr skillnad emellan

två personer med liknande namn och uppställer följande fyra punkter:

1) Olof Skotkonung döptes af k. Olaf Trygvessons hofUskop Sigurd;

3) Sigftid från England kom till Norden fSrst under senare htiften

af Olof Skotkonungs tid; 3) som denne Sigfrid länge verkade i

Sverige, blef hans minne varaktigt, och man hänförde till honom
minnet af den Sigurd, som förrättat Olof Skotkonungs dop ; 4) detta

intråfladti för^^t efter Svolderslaget. — Jag är villig att antaija de tre

senare punkurna och förbehåller mig att framdeles få återkomma till

den första, lleuterdahi anser den isländska berättelsen vara den mest
trovärdiga.

^

På denna ståndpunkt stod frågan, då Oiesebreoht utgaf den andra

delen af sitt stora arbete Gea^iehU tUr d&utaeken Kaié&rzeit ^ Bland
bilagorna förekommer ftimst ett bref Mn en irkebiskop Bruno till

tyske konungen Henrik IT, skrifvet »vintern 1008», i hvilket bref före^

kommer följande nttiyck: >non lateat regem, qnia episcopus noster,

fqnem] cnm efrregio monacho, fjuem nostis. Rodberto extra mare in

eiiaiiLTeliiiiii >uii;-is trnn PtniRernm
,

(jnoTiiodo veniente*? imneii verissime

dixerunt, ipsum seuiorem Öuigiorum, ciiius dudn tn uxor ehistiana erat,

gratias Deo! baptizavit. Cum quo mille huiuiiius et septem plebes

eandem graciara mox et receperunt; qoia ceteri indignati iuteriicere

querebant, spem faabentes reverti omnes omn episcopo ad tempus
locum dederunt» Språket år tåmligen dunkelt I texten (s. 107)
ger Giesebrecht fSljande redogörelse: från Polen sande Bruno en ttT

sina foljeslagar, som han hade vigt till biskop, jämte en munk Ro-
bert m. fl., öfver hafvet till Sverige. Denna mission iick hastigt den

lyckligaste verkan. Fursten af Sverige — ingen annan kan menas
än Olof SkotkoiniTig — Öppnade, så mycket mera som hans gemål

af gammalt vjir kristen, sina oron för ])redikanternas ord oeh låt sig

döpas, med honom aotogo tusen svenskar och sju områden (Gaue)

kristendomen o. s. v.

Om ej mitt minne sviker mig, var det d. v. bibliotekarien i

Uppsala O. 6. Styffe, som fåate min uppmirksamhet vid detta ytt-

rande, oeh jag upptog det i min gradualafbandling om »Svenska

' Hvilket Kr första upplagan af denna åt\ tttkom kSnner jag icke, mitt

cscmplsr tiUbör den tredje upplagan af Ir 1868.
'
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folket under liediiatideu;.. I Sverige har sedan dess Olof Skotkonungs

dop blifvit hänfördt till år 1008 eller »vid år 1008». l>(t ^^ynes

mig, 80IU um det under vår medeltid guuska uilmänt uppgilnH, men
fullkomligt orimliga dopåret 1108 skalle kanna tjäna som ett stöd

för ärkebiskop Bninos uppgift: 1108 har först tillkommit geuom en

misikrifning af 1008, oeh misikrifiiingen repeterades och vmn hemnl,

'

därför att man under, vftr medeltid hade så ytterst oklar kunskap om
Olof Skotkonungs tid.

Den ifrågavarande ärkebiskop Bruno var en snksare af förnäm

börd. rnd(;r ett besök i Kom år 996 gjorde han bekantskap med
den asketiske biskop Adalbert nf Prag, som på honom måste hafva

ntöfvat ett betydande inliytaiide. Bruno blef nnink och nn'?sionHr för

nordöstra Europa. Nämnd af pafven till beduiiiga-arkebiskop gick

han iir 1004 till Polen och Ungern, år 1007 öfver Kicw, där lian

sammanträffade med den från Sverige härstanimaude k. Vladimir, till

petacheuegerna i Byssland, hvilka han vann för kristendomen. Den
14 februari 1000 omkom han under försöket att omvända preusaame.

A. B. J0rgensen har i sitt värderika arbete »Den nordiske Kirkes

Grondlteggelse og f0rste Udvikling» kritiserat den i Sverige antagna

tolkningen af ärkebiskop Brunos bref. I det andra haltet af detta

arbete, tryokt år 1875, framhåller han, att senior Suigiorum icke kan

betyda »svenskarnes konung)», utan allenast »en svensk höfding». Med-
gifvas må visserligen, att uttrycket »senior» är egendomligt, meu det

synes mig lika opfrf^utligt att öfversätta det med höfding som med
konung. Det tidigare medeltidslatinets uttryckssätt aro ofta synner-

ligen egendomliga. Vidare inlåter sig Jorgensen på berättelsen om
oppositionen mot omvändelsen af denne senior lu. ti. Denna berät-

telse, hvilkeu är, säsom nyss antyddes, ytterst oklart formulerad och

tvifvelsutan kan på olika sätt suppleras oeh tydas, inverkar dock icke

i ringaste mån på berättelsen om dopet, hvadmi det är öfrorilödigt

att här ingå pä något emenderings- och öfversättningsförsök. Jaigeneen

anser här det vara ytterst betänkligt att för uppgiften i Brunos bref

»kullkasta hela den nordiska kyrkliga traditionen». Jag antager, att

hvad jag i det föregående framställt är tillräckligt för att visa, att

icke den nordiska traditionen, utan de olika nordiska traditionerna,

hvar för sig, äro behäftade med hvarjehanda betänkligheter, icke minst

dep svenska. J0rgensen säger sedan, att skäl ej tinnes att förkasta

den nordiska traditionen för vdeiine ryske l)isko})v. Detta uttryck

är nedskrifvet i I jljd af ett förhastande, livar iinnes den minsta

anledning att antaga, att ärkebiskop Bruno i Ryssland utvalt eller

invigt någon biskop för att fara till Sverige? Men väl kan han

hafva kommit att tänka på Sverige under sin vistelse hos den frin

Sverige härstammande k. Vladimir — den biskop han sände måste

hafva varit någon af hans följeslagar, alltså en tysk. Frihi T^ik-

land hade Sverige ju mottagit ett ganska mäktigt inflytande i l^rk-

ligt hänseende. Betydelsen af »1,000 människor och 7 områden» vill

jag ej heller vidare inlåta ipig på; vi veta icke, huru missionärerna

hafva uppfattat förhållandena i Sverige, vi veta icke, huru budet fiam-
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förde deras uppfattning, ej heller huru ärkebiskopen förstod redo-

görelsen. Alla fönök ait gifva en noggranu tolkning af detta uttryck

torde difarför vara lönlösa och kanna Tara oss fullkomligt likgiltiga.

Slatligen anför Jergensen, att den omständigheten, att Sigfrid inTigde

kyrkan i Växjö till Johannes döparen, antyder, att denne Sigfrid vur

densamme som den norske hirdbiskopen Johannes. Men all giltigh^

nf flcniia anmärkninjj; förfaller, därest vi antaga, att det var den «ie]iare

8io-iird, k. Olaf helmes Sifrurd, som verkade i Värend, hviiket på grund
al" landskapets afskilda \h^(- ar vida troli2:ar('.

Bet är i ett genom tleru häften fortgående ^tillägg», i den del

däraf, som är intagen i häftet 2 af arbetet, som J0rgensen framhåller

dessa inkast. I hnfVndtexten i häftet 3 (utgifvet 1876, alltså ett år

senare) säges följande. Biskopen och mnnken Rodbert hafra bliiVit

skickade fÖr att predika svenskame eTangeliet. Budet berättkr, att

de hade dÖpt svenskames höfding [därmed kan ja ej gärna menas
nåfi^on annan än svenskarnes konung]. Jergensen framhåller med fullt

skäl, att det är ganska stor vikt att fästa vid de heleron, åt hvilka

de tidiirastc kyrkorna invigdes, ty frtii un aktijifvande därpå kuinia n
vinna kruiioloo^iska upplysningar. Ärkebiskop Bmno talar i sin sknf-

velse i mycket hög grad om aposteln Petrus. 1 den ort, dar hans

ombud verkade, borde därför kyrkor finnas, som voro vigda åt minnet
si denna apostel. At 8:t Peter fanns en kyrka vigd i Sigtuna, den
stad, där Olof Skotkonung slog mynt, och som däifor torde som
hafiradstad hafva efterträdt Björkö.

Därest vi skola anse framställningen i de två häftena vara ena-

handa, sknlle således en svensk liöfdin»- in. fl. hafva nf rirkehiskop

iirunos !^ändebud blifvit döpt i Sigtuna, men hvad skulle det där, i

hvad J0rgeusen kallar Sv. ri^f^s hutVudstad, hafva funnits för en höf-

ding, hvars dop skulle halva tramkallat så mycken efterföljd — detta

till på köpet i kärnpunkten för hedendomeu? Ännu så sent som på
k^ Stenkils tid måste man ju i den trakten iakttaga försiktighet med
afteende på kristendomens kraf. I det nuvarande Sigtuna finnes visser-

ligen en Peterskyrka, men hvem kan i närvarande stund säga, att

Olof Skotkonungs Sigtuna låg där den nuvarande staden ligger. På
andra sidan farleden i väster låg under medeltiden ett Fornsigtuna, men
hvem kan säga, när detta började kallas det forna, därför att ett

nyare hade kommit till stånd? Mig synes det mycket Raimolikare,

att det nuvarande Sigtuna är af något yngre datum och niiLt skal är

följande. På k. Karl Sverkerssons och ärkebiskop Stefans tid var

det en tvist om anläggande af ett kloster vid Viby, som ligger tätt

invid det nuvarande Sigtuna. Klostret kom till stånd ock var ett

eiitercienserldoster, men munkklostren af denna orden skulle anläggas

på afsides liggande ställen — därför kunde helt visst före är 1167
staden Sigtuna icke hafva legat på den nuvarande platsen. K. Knut
Kriksson skaffade sig genom byte af jord rätt att flytta klostret till

en afsides liggande del af Södermanland (Julita). Då skedde antag-

ligen flyttningen af staden. Peterskyrkan i den nuvarande staden be-

visar således alis intet i .
fråga om fältet för ärkebiskop Brunos om*
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buds verksamhet. Peterskyrkornas betydelse under vår medeltids början

stod för öfrigt ingalunda i beroende af denna Terkaamliet For ofiiigt

torde den från Bnmo utgångna miarionsTerlnamheten vara af en öfver-

gående art — han dog ju själf år 1009.

Det är tid att afaluta, och jag vill nu till stat framställa det

reaultat, till hvilket jag anser mig •berättigad att komma.
»Senior Svin^iornra-^ kan lika väl tolkas som svenskarnes koTMHi<]j'

som svenskarnas höfding, det torde rent af hellre böra tolkas med
kouuiifr. tv i sainiua bref omtalar Bruno i^senior Eusorum, magnus
regno et divitiis», ja k. Henrik II, som i brefvets begynnelseord före-

kommer under formen >pio Henrieo regi», tilltalaa inne i brefVet med
uttrycket »mi Benior». Det &r föga troligt, att en betydligare om-
vändelse Ir 1008 ägde rum i hjärtat af Svealand, vida troligare tir,

att den försiggick i Västergötland, där grannskapet till Norge och

Bagnvald jarls inflytande torde hafva gjort sig gällande. Den biskopf

som Olof Skotkoimng begärde och fick af ärkebiskop Unvan — upp-

giften därom knnna vi ej bctvitia — lick ock sin stad i Skara. Att

k. Olof vände si»^ till Bremen för att få en biskop, var ock helt

naturligt, om han hade blifvit döpt af en tys>k biskop, låt vara, att

denne icke var kommen fråu Bremen. Den bruuuska missionen var,

liksom Brunos egen verksamheti ofvergående, ärkebiskopsstolen i Bre-

men däremot beståndande, och till denna ärkebiskopsstol kan k. Olof

lätt hafva blifvit hänvisad så väl af biskopen, som döpte honom, som
af den verksam hot i Sverige, som tidigare hade utofvats från Bremen.^

I ärkei)iskop Brunos bref angifves f^gpedomligt nog icke namnet
den biskop, som han lindc sändt till svigierna. AiitniroHi, att han

bar det tyska namnet iSij^lrid. Då knnn,! vi lätt förstå lorväxlingen

med biskop Jon-Sigurd från England- iSorg(; och med den senare

biskop Öigurd-Öigfrid, soiu verkade hos k. Olaf beige i Norge och

därefter, ännu långt in på 1000-talet, i Sverige. Då, men endast

då, kunna vi förstå de svenska traditionemas envisa fasthållande af

namnet Sigfrid för de två biskopar, som dessa samma traditioner fel'

aktigt sammanslogo till en.

Det skulle möjligen vara af intresse att veta, i hvilka kyrkors

helgonlängder S:t Sigfrids dödsdag finnes upptagen. Uampson {medii

OBVt kalendarium) känner ingen Sigward eller Sigfrid. Huruvida i

de tyska kaleudarierna. som icke rönt inflytande från Norden, någon

Sigfrid förekommer, känner jag icke. Finnes det där. hordf* det sna-

rare yaru den tidigare Sigfrid, än den senare, som torde liuiva varit

engelsman, ehuru Adam och de svenska legenderna gifva honom ett

tyskt namn.

' Var k. Olof döpt af ärkebiskop Brunos oinbii(]. ur det f( rV]nrli'i-f . att

Adam omtolur dopet. Då Adam nämner biekop Johannes, hade aiau kunnat
finta ett omtaliB^e ar k. Olofi dop, därest dett» var Terkatälldt af honom.

Hans Hiläebrand,
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UnderrAttelser.

— F. d. generaldirektören for landtmäteriet L. B. Falkmak afled

df-n 3 sistl. januari i Stockholm. 82 år g^ammal. Genom sina kameralt-

historiska undersökningar har han äfven främjat den historiska forsk-

ningen. Såsom rådman i Mfilmö och förste Jamltinätarc i Malmöhus
län fick han uppdrag att i tlävaraud».' danska Gehejmeurkivet uppsöka
och tbrtcukuu därstädes förvarade illdre haiullmgar angående Skåne,

Halland och Blekinge. £q förteckning öfver dessa handlingar upp-

gjordes änder åren 1846—1847, inBändes tilt K. Maj:t och förvanis

nu i EiksarkiTet. På dessa ondersökningar stödde sig det kamerala
arbetet Upplytningar om kronans, iyrkomat ock presterskapeU iU'

komster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Bleking samt ut-

redning af tvisten om äganderätten till de s. 1-. TTaUfhuhka kgrko-

hemmanen^ som utkom 1848. Bland hans öfriga skrifter märkas
Allmänt sakrejit^ter till de femtio första årgångarna af ^Svensk för-

fattningssamliHy (1876) sauit Om mått och vigt i Sverige. Histori.tk

framställning (1884, 85; jlr Ilist. Tidskr. 1885, s. 199). Falkman
blef 1B49 chef för landtmäteriet och erhöll 1881 afsked från denna
plats.

— Den berömde amerikanske statsmannen och historieskrifvaren

George Bancuoft aflcd den 17 sistl. jan., något mer än 90 år

gammal. Sin IliMorjt <>/ the United »States påbörjade B. 18.'U i Bo-
ston; 40 år senare afsluc ulc han detta hufvudverk med tionde delen;

det går till nordumrnkau^ika frihetskrigets upphörande 1782.

— Den estländske historieforskaren Thoma*? Wilhelm Greiffen-
HAGt.N, f. 1821, dog den 9 jan. detta kr. Han blef 1874 råds-

syndikus i Reval och var åren 1888—85 ^Stadthuupt von Reval».

Sistuämuda år blef han emellertid pä kejserlig befallning afsatt från

detta äuGibete och 1887 suspenderad fråu syndikatet Han synes så-

lunda ha intagit en framskjuten stallniog i striden mot den na på-

gående rassifieringen af de baltiska landen. I sina historiska afhand*

Ungar, som sett dagen i åtskilliga tidskrifter, har 6. ofta berört Smnen
af intresse för Sverige och behandlat dem ntan partisinne eller afroghet

mot vårt land. Vi nämna bland dessa uppsatser följande: Die Be-

lagerung taui Capitulation Reuals im Jahre 1710 (Beitr. mr kunde

Ehst-, Liv- und Kurl. II, 26); Das schtvedi^ch-polnische Waffen-
stilhtandscoUoquium zur Cardina am 18 und /.V ^[ai 1621 (ibra

II, 343); C v. Olderihochum und seiiit Wiijfenthaten 1Ö61 (ibm II,

403, IV, 19 5); Heimische Confiii te mit GuMtiv Adolph (ibm III, l);

Archangel ah Jla/idelsconeurrentin Heiuds im 17 Jahrh. (ibni IV,

162); Conjinnationsverhandlunyen der lievaUchtn Delegirten zu Stock-

holm im Jakre 16(17 (Balt. Monatschr. XXII, 4 22); Revals Oamisons-

freiheit im Gonjticte mit der sehwed, Begierung 1658—60 (ibm

IlUt. Tithkiuft 189t * 7
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XXXIV, 4 15); Karl IX in Reval (ibm XXXV, 567); Jo^t riodt

als Staatsmann und Diplomat (ibm XXXVI, 63 1); Das estUindische

Oöerlandyencht (ibiu XXXVII, 4 88, 612).

— Till medlemmar af K. Vitterhets Historie och Antikvitetf

Akademien ha den 2 febr. invalts universitetsbibliotekarien ELOpTsGNtR
i Lund och regenientsläkareii J. A. Z. Wittlock i Vexiö.

— Vid Uppsala universitet föreläser under vArterminen prof.

H. HjXrns deli AUmån hittoria e/Ur 18IÖ dela HitUniografietu

historia; doc. SfATENOw^ som förestår e. o. professuren i historia,

foreläser Englands historia från Tudorska husets tronbestigning till

och med revolutionen 168Vy och doc. Kjkllén, som förestår skytteanska

professuren, föreläser öfver Svenska statsrådet och dess historiska

förutsättningar.

— Fil. licentiaten K. G. Landgbbk har för den filosofiska graden

i Uppsala i slutet af förra året försvarat en akademisk afhandling med
titel Om konungens sanktionsrått vid föråndring eller upphäfvande
a/ statens ordinarie inkomster.

— Af urknndsverket Sverges traktater med främmande magter

utg. af O. S. Hydbkrg har tredje delens första häfte på nyåret ut-

kommit — fjärde delen är. som bekant, redan afsliitad och af femte

delen ett hiirtr ut<rifvot. llVåjy^avarande häfte omfattar aren 1409

—

1436 (större ili lrn). Man finner här bl. a. förbundsakterna mellan

de U(}rdii5ku nktnia oeli l'olen är 1419, tryckta efter orifjrinalen i

Motikvu och Köpenliamu, upplysningar om en förlorad fredsurkuud

af 1428 gällande Ryssland, samt de första urkunderna ang. unionens

börjande upplösningsprocess från och med svenska rådets uppsägeise-

bref den 16 aug. 1434, framtvunget af Engelbrekt, som »oförvarandes

kom öfver oss med stor makt och grep oss och tvingade med vär-

jande hand, att vi måtte och skulle blifva när honom med alraogen

och värja vårt rikes land och rätt^ Det skall blifva af synnerligt

intresse, att få dessa sistnämnda akter, för hvilka lIador})hs tryck

stundom är bästa källan, fnllständin:t samlade och tryckta med all

den omsorg, som utmärker den moderna lextutgifnin^en.

— Rektor F. Wksti.ing i Sundsvall har utgifvit en liten af-

handling Biskop Johannes liudl/ecks visitation i Estland 1627 (22

sid. 4:o) — af den yttre formen att döma ett föredrag hållet vid ett

prästmöte (uågou uppgift därom förekommer likväl ej). Förf. lämnar

en kortfattad dfvenikt af den kraftfulle biskopens bemödanden att

råda bot för den estniska kyrkans brister — en präst hade t. ex. tre

hustrur på en gång; prästerna förstodo ofta ej folkets språk o. s. v.—

,

))emödanden. som delvis misslyckades till följd af det motstånd den

estländska adelu gjorde, då såsom ofta annars mera mån om sina

privilegier an om samhällets väl.

— Häradshöfding W. Uppström har på Beijers förlag utgifvit

en upplaga af iSveriges grundlagar Jemte de vigiigaete dithörande
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författningar (92 8id.)i försedd med upplysande aniDärkuiDgar och
hänvisningar till parallelställen i gnmdla^r, samt andra lagar ocli

författningar.

— Fortiminnegföreningen i Södermanland har genom sin styrelse

utfärdat en subskriptionsanmälan på en illustrerad beskrifvande katalog

öfver det kyrkoinusetim Förenini^eii nyligen iuredt i syHvästra hörn-

kapellet af Strängnäs" domkyrka. Katalogen skall ntarbeias af arki-

tekten F. Lilljekvist, och subskriptionspriset är 1 kr. öU öre för

exemplar.

— 1 ufaecude pä den nyss tillsatta si(iil.<(irkivaHetjå)tstPn i Stock-

holm har tvist n])p!Stått i frägu om kompetensen till dejisamma; be-

svär ha uämligen blifvit anförda öfver ulnamuiugen på grund däraf,

att vid densarama ingen hänsyn tagits till »arkiTaliaka meriter». Vill

man ha vårt arkivväsen ordnadt efter rationella gmnder — och

krafven därpä göra sig alltmera gällande — torde det ockai vara

oeftergifligt, att sådana sysslor icke längre betraktas blott såsom ett

bihaug till annan verksamhet eller som genomgfingsstationer på domare-

eller ämbetsmannabanan eller möjligen som reträttplatser inom det

ena eller andra verket. Juristen, liksom den civila ämbetsmannen,
saknar i allmänhet dc spceilika förutsättningarna för arkivtjänsten,

sådan deu i våra dagar utvecklat sig, och följderna däraf röja sig

ofta på ett tålamodspröfvaude sätt för den anlitande forskaren. Det

synes därföre billigt, att en institution, nog gammal och betydande

för att äga ett arkiv, också sötjer för, att detsamma får verkligt sak-

kunnig vård; de menlösa tiderna borde för alltid vara förbi, då man
hos arkivtjänstemän kunde finna alla andra egenskaper atom fack-

insikter och fackbildning eller trodde arkivvårdarnes förnämsta verk-

samhet bestå i att bilda bundtar oeh, när det blef för tråntjt, i att

gallra . Det är en särdeles väl motiverad besvärsskrift, .som i detta

fall ingifvits, och det vore att beklaga, om formella skäl lade hinder

i vägen för platsens besättande med en fackman, och i sådant fall

ännu mera, att det tillfälle försommats, som nu erbjudit sig, att ordna

hufvudstadens arkivväsen på ett tidsenligt sätt.

— Genom svenska tidningar har gått notisen om ett arkivfynd

i Trmidhjein, nyligen gjordt af t. f. stiftearkivarien Åge Skavlan och

bestående af dokument dek angående Kari Xlhs krig sunnan/jålls

17Jb\ dels angående Årmfelts fältfåg 1718. Enligt upplysningar,

för hvilka Red. har att tacka norske riksarkivarien Birkeland, består

fyndet af följande handlingar: 1) generalmajor V. Bnddes berättelse

d. IG sept. 1718 om svenska anfallet den 12:te i samma månad
med bilaga (tr. utom bilagan i Norske Sami. Il, * 549); 2) 36
originalbref från V. Budde i Troudhjem till generalmajorerna Cicignon

och Arnoldt (vK. Maj:ts höistforordnede Committerede udi den aller-

nåd. anbefalede Gommission udi Norge >) från 1 okt. 1718 till 25
febr. 1719 ang. krigsrörelsema i det NordanfjäUska: 3) Slottslovens

på Akershus konceptrapporter till konungen från 13 Jan. till IB deo.

1716, omkring 35 st., berörande händelser och förhållanden i Norge.
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Handlinnrarna hn urspnifi«rIi^Pii tillhört norska Riksarkivet och an-

tag-as ha blifvit i början på l850-tak't iitlånta till Trondhjems stifts-

arkiv, där de kommit att opåaktade stanna tills nu, då de åter till

Riksarkivet iusändts. D& torde komma att publiceras i norskt >Mili

t«rt Tidsskrift».

—
- Professor U. Koser har från Berlin kallats till ordinarie

p^ute^i^or i historia i Bonn efter A. Dove, hvilken senare öfvertagit

redaktionen af den vetenskapliga bilagan till Miinchener AUgemeiue

— Den franske historikern A. Waddi.ngton, som äfven visat

sig iutresderad för sveusk historisk forskning och besökt svenska

arkiv, hav utgifvit en ny upplaga af Voltaires Histoire de Charles

Xll-t försedd med en inledning, hvari han dels redogör för de franaka

källor Voliaire begagnat, dels, enlif^ uppgift, lämnar ett sammandrag
af Sveriges inre historia under Karl XII.

— För användande vid undervisningen i historia i de högre

gymnasialklassema i Frankrike har under titeln Lectures historigues

en serie små handböcker, böljat utgifvas. Meningen är uppenbarligen

att genom kulturhistoriska skildringar, genom berättelser hämtade ur

själfva källorna samt genom goda illustrationer gifva en lifligare och

mer inlvsande bild af sederna och kulturen , än de vanliga läro-

böckerna bestji. Tre delar ha utkommit: Histoire ancienne af Maspero,
Histoire grcctjnc af Guirald och Moi[en-age af Langlois. Den
förstuämnda, som behandlar lefnadsförbållaudena hos egyptier, assyrer

och greker, gör isynnerhet ett godt intryck.

— I det Vatikanska 'irkiret har i slutet af förra året öppnats

en ny. ljus och rymlig forskaresai, som genast togs i besittning af

omkring 50 regelmässiga forskare. Den brist i fråga om utrymme
i detta arkiv, som i förra årgångens artikel öfver »Italienska arkiv

ooh bibliotek» af bibliotekarien Elof Tegnér berördes, synes sålunda

åtminstone till någon del ha blifvit afhulpen.



Sverige och Ry^Bland efter freden i Eardis

AV

JOHN E. NOBDWALL

ni

Enligt den skrifvelM från tsar Aiexei, som KotMjicbin i

september (H^veri&ninat till den svenska regeringen, sknlle tsarens

sftndebnd till Sverige — de voro i brefvet nimnda vid namn:

knäs Ivan Petrovitsch Boriatinskij, »damnyj dvorianin»

Ivan Afanasievitsch Pront jistjev, »diakerne Gerasim
Dochturov och Jefim Juriev ^ — den 30 i samma manad

iufinna si^r a LTän^en för att därstädes möta de svenska ^e-

sandterna. ir örsäkringar af denna art voro visserligen i allmän-

het icke mycket att bygira
j

f), och på den utsatta dagen voro

belt visst inga ryssar vid gränsen. Men de ryska sändebuden

kade dock satt sig i rdrelse långt tidigare ftn de svenska, ' ocb

då Bengt Horn atalände till Reval, fick han höra, att ryssarne

fråo Pskov, d&r de vistades, redan s&ndt tvänne bad till Reval

med förfrågan, om de svenska legatema voro i ordning för

sitt värf.
^

För dessa, som efter Horns ankomst alla voro samlade i

Reval, var sålunda infjjen tid att förlora, ocli redan den 2 dec.

underrättade de ock ryssarne om att Uorn ankommit. Samman-

' Samtliga dessa sänflphnd hnäe fornt anv8n<1t«i vid tindprhatidlin^ar nif»d

Sverige, så Boriatinskij vid ivurdu viiren 1661, ocb de tienne andra dtirjuutte

iffen vid ValieiRr.
' D. V,, skref Helmfeldt till K. M:t (fr Nnrva, Tn^r. u.o 15) «ti d«M4

den Roländt till Novsrorod och därifr&n tagit vägen på FskoT.
' Horn till K. M;t, Kcval ^,3, orig. L. B.

HUt. Tidiknjt 1891 8
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Mffandet iD«llan de båda beskickniogarne skulle enligt freds-

fördraget ega mm vid bftcken Megositz ofvanlör Neahausen;

härom hade äfven tsaren erinrat I sitt ofvan omnämnda bref.

Men mellan denna ort och Reval var afståndet långt, och en

besvärlig och långsam färd skulle sålunda förestå svenskarne.

Horn och hans kolleger föreslogo därföre ryssarne som miitesplats

någon ort på Ingernianlands gräns mot Uet ryska området. Afven

för desaa kunde valet af en sådan mötesplats anses fördelaktigt.

Ty man kunde förutse, att årstiden skulle tvinga dem att resa

till Stockholm icke den kortare vägen öfver Reval ^ utan den

vida längre rondt omkring Finska viken, och i detta fall vore

det för ryssarne lika bekvämt att flura till Ingermaniand som

till Nenhaasen. *

»HoQunkarem, som afsändts med brefvet till ryssarne, dröjde

länge borta; först den 23 återkom han från Pskov. Han med-

förde då ett svar (dat. '^/^g), hvari de ryska sändebuden med

godkännande af det svenska förslaget i f\råga om mötesplats

förklarade, att de den 1 jan. skulle infinna sig vid Plysamiinde,

platsen för Plysa-åns inflöde i NaiMva, en ort, där svenskar och

rvssar sa före som efter denna tid mött hvarandra till under-

handling. Att på detta sätt en part utan invändningar god-

kände en mötesplats, som motparten föreslagit, var en högst

ovanlig företeelse vid denna tids underhandlingar mellan Sverige

och Byssland. Men svenskarne trodde sig ha funnit grunden

till ryssames efterlåtenhet^ som naturligtvis måste hafva någon

alldeles särskild grand: v8gen från Pskov till Nenhausen vore

osäker såsom ntsatt för polackarnes anfall.
^

' Att fora rysARrne ^enna väg var doclc urspraogligeai meningen från avenBk

sida. Se K. M:t till amiraiitetskollegium 24 sept. R. R.
* Horn till K. M$t, Revsl 6, 16 dee. •rigg- L. B. Oe mnaka eindebadeiie

skrifvclsc till de ryslca af V12 finoes i »Pnjtokoll vid Leicaterne Frih. B. Honis,

J. Hastfebra oeh A, Walwick» beskickning IÖ6I—62» pp. 3—4. Detto proto-

koll, eom natnrligtvis förta af legationena sekreterare, Törneros, föreligger i fnlU

ntslirifven form i tvänne ]ikalydande exemplar i Rikenrkivets samling af MuaeO'
vitica. Det redogör i lilchet med nndra dylika protokoU frän donna tid i sam-

manbäogande framställning för legationens vcrksambet — böljande med d. "^/n
1661, då Ben|^ Horn limnade Stockholm, oeli afblatadt med haoa Iterkomtt dit.

Som vjinlifft äro bref oeh andra aktstyclcen, som röra lepationcns värf. inryckta

i framstiillningeD, naturligtvis i kopior. Pa detta protokoll stöder sig den

följande framställniDgen af gränsmötet vid Plysamiinde ocb de svenska sände-

budens verlnamliet i Moskva; men jag citerar det härvid endast i fråga om i

detsamma inneslutna skrifvelfier u. d . dii under beteokttingeo L. P. och med an*

Tändande af det inbundna exemplarets paginering.
* Hora och koll. till K. M:t» Beval 27 dec., L. P. pp. 7—9.
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Emellertid hade nu de svenska sändebuden att göra sig i ord-

ning tur atfärd. Den bestämda mötesorten hänvisade dem att resa

öfver Narva. Den 27 dec. anhöllo de därföre i skrifvelse till

Helmfeldt om kvarter i denna stad. Den 2 jan. år 1662 under-

rättade de ryssarne om sitt förestående uppbrott, ^ och den 4

begålVo de sig med sin under tiden samlade svit nt ur Reval i

hdgtidlig »process» mellan lederna af det i gevär appstftlda

borgerskapet. Den 11 ankoromo de till Narva, där Helmfeldt

beredt dem ett högtidligt mottagande: »soldatesquen» och borger-

skapet stodo i gevär.

Svenskarne hade under vägen mottagit en skriftlig under-

rättelse från ryssarne, att dessa brutit upp från Pskov. * Det

var därföre att vänta, att de nu skulle vara vid Plysamunde,

och dagen efter sin ank<>mst tiU Narva underrättade Horn och

hans kolleger dem om, att de anländt dit. Öfverbringaien af

brefvei var Jakob Ben nio g, en man, som särskildt på grund

af sina insikter i ryska språket denna tid flitigt användes vid

fölhandlingar mellan Sverige och Ryssland. Fordom translator

i ryaka och polska språken vid staten i Livland hade han år

1660 befordrats till assessor i Dorpats hofrätt; nu var han af

sändebuden medtagen på resan Hill mera säkerhet i språket och

bättre betjänande 5.
*

Det bref, som Kenniug hade att framlämna, innehöll emeller-

tid äfven annat än underrättelse om de svenska sändebudens

aakomst till Narva. Vi erinra oss den af ryssarne framkallade

gränstvislen vid Salmis. Horns och hans kollegers instruktioner

innehÖUo intet om denna sak. Skrifvelser från Helmfeldt er-

inrade emellertid regeringen då och då om densamma; hon beslöt

till sist att låta Horn och hans kolleger taga den om hand; och

till dem aflätos i biirjan af dec. den ena skrifvelsen eft^r den

andra liärom. * Den sista af dessa beordrade dem att »rotunde»

förklara for ryssarne, att ingen färd Öfver ifränsen kunde ega

rum, förrän ofoget vid Salmis blifvit rättadt; hjälpte ej ens en

sådan förklaring, hemstäldes det till sändebuden »dexteritet», om

' Skrifvelierna till Helmfeldt och de r^ska »audebudeu, L. P. pp. 8—12.

' Dat. »vår liggvplftU orh ryssby > 5 ju., beiTMHd i byn Raudsiw 9 t. m.;
bida sltrifvelserDii 1 L. P. pp. 12 -15.

^ Se Horo och koU. till K. M:t, Narva ^^/, orig. i iLcgaterna Frih. B.

Boras m. fl. bref till K. M:t 1662>. Fullmakten för Renniog säsom asMMor,
a*t 'Vt 1«60 i Titular-registret i R. A. för dettu ar.

« K. M:t till flon oeh koU. ö, 18 dae., till Horn Via i jfr bief till Helm-
feldt K. R.
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man skulle ndja sig med frågaos afgOrande i Moskva eller ej.

Dessa order blefvo m följda: innan Öfvergreppen vid Salmts —
oeh vid Lava-ån ^ ^ voro rättade, konde, hette det i den svenska

skrifvelsen, hvarken ratifikationsbrerven kollationeras eller någon

färd öfver gränsen ske.

Från denna kategoriska stand|iuiikt skulle emellertid sven-

skame snart vika. Då Kenning den 14 återkom från det ryska

kvarteret, medförde han fran ryssarne jäinte en skriftlig upp-

manin<r att icke förhala sammanträffandet det muntliga besked,

att de önskade själfva tala med svenskame om de i frl|!a va-

rande »contraventionerna», om hvilka de för resten icke visste

något och som de för öfrigt ansåfi;o alldeles för ovftsentliga för

att hdra hindra de båda ambassadernas vigtiga vftrf. F6r detta

uttalande gåfvo svenskame vika; ett sammantr&ifande kunde jn

icke bebAfva innebära en fullständig efteigift. Samma dag som

Renning återkom, afsändes »hofjnnkaren» Adamkowitz att med
ryssarne aftala oni tid och plats för en konferens. Det be-

stämdes, att en sådan skulle hållas dagen därpå å Plysa-å. *

Syftet med ett gräiisim>te af den art soiu il et nu förestående

var icke helt och hållet formelt; det var ej endast meningen,

att de båda ambassaderna under färden till sina resp. bestäm-

melseorter skulle höfiicTt hälsa hvarandra på gränsen, innan de

foro vidare. Den diplomatiska sed, som utbildat sig mellan

Sverige och Ryssland, hade äfven gifvit dem v&rf af något större

betydenhet att fylla. Det var tänkbart, att de ratifikationsbrsf,

som svenskar och ryssar förde med sig för att lämna till tsar

Alexei och till Sveriges konung, icke voro alldeles likalydande

med de fredsinstrnment, som å ömse sidor underskrefvos vid

Kardis. Det var därföre lämpligt att låta dessa ratifikationsbref

redan vid gränsen undergå en kollationering; på så sätt borde

man kunna bespara sig de förvecklingar, som skulle följa, om

det i Stockholm eller Moskva framlämnades ett dokument med

' Om ^rilnstvisten vid Lava-R hade regerinaretis ofviTmamnda skrifvelscr

ingenting att förmäla. Alldeles okannig om dennn kunde hon dock ej vara, ty

det fSnte bref frtn Helmfleldt, kvari jt|t fnniiit honom omniiniia deniift tTist,

dat. Vii 1661. hiide enligt anteckning på detsamma föredragits för regeringen den
28 9. m. Men visserligen var detta omnfiiniuinflf' mycket knapphnndit^t, fM H.

sjölf blott hade en högst ofullständig kunneUuii) om saken vid denna tid. Natur-
ligtvis hafva nn Horn och koll. af H. fått nirmare bctlred om åvatn giiattviit

och diirföre kunnat tillskrifva rASsamc ähcn nm
' Den rvska skrifvelsen. dat. instruktionen tor Adamkowits, Narva

^ kjui^uo i.y Google
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felaktig lydelse. F6r att kunna erkitålla en sådan kollatio-

nering måste man naturligtvis medföra kopior, svenskarne af det

i .Stockholm förvarade ryska fredsinstrumentet tVån Kardis,

ryssarne af det motsvarande svensiva, hvars original tanns i

Moskva. Men äfven ett annat värf ålåg du sändebuden. Efter

ratifikationernas öfverläinnande skulle i Stockholm den svenska

regeringen, i Moskva tsaren, vid fredens högtidliga bekräftande

i de främmande sändebudens händer lämna en skriftligen af-

fattad ed, en s. k. ^åndtdig fuUbordanåtkrifU, Formnläien till

dessa eder skulle fastställas vid mdtat å gränsen.

Man skred till uppfyllande af dessa åligganden. Den 15

jan. hälsade ambassaderna bvaraudia a Plysa-åns is; ^ a ömse

sidor l)!efvo da originalratifikationerna uppvisade och legations-

sekreteianie ötVerläninade kopior at dem at hvarandra. Den 16

hölls en ny konferens; ryssarne lämnade ett förslag till tsarens

»ättdteliga fulibordansskrift>, och mao beslöt, att de resp. sekre-

terarne dagen därpå skulle öfverlåmna origlnalratifikationerne

till granskning. Den svenske legationssekreteraren, Petter Törne*

ros, mötte denna dag den ryske på ån enligt aftal; men en formalitet

nödgade dem att återvända. Dagen därpå kom emellertid Tör-

neros till rvssarnes kvarter med den svenska originalratifikationen

och ett f()rslag till den svenska rojreringens iändteliga fullbordans-

skrift , medan den ryske sekreteraren i Narva (ifverlämnade

tsarens originalratiiikation. Vi minnas, hvad svenskarne före

sammanträffandet tillskrefvo ryssarne om gränstvisterna och huru

dessa svarade härpå. Under konferensen den 16 kom saken på

tal; man inskränkte sig dock till frågan om Salmis. Det talades

länge härom; ryssarne förklarade sig fortfarande vara alldeles

okanniga om dessa »contraventioner» och kommo fram med några

skriftligen uppsatte motklagomål ;
' svenskame sade sig ej vilja

' Å öinae »idor hnde inati, nåflom vanligt vid dylika IconlVrenser, medtngit

bord och stolar, hvilka placerades på isen, borden iulill hvarandra. löre konfe-

rcDMii hade rymrnc inbjodit svenskrnrne ttt taga platt i sitt tält, som stod på
den ryska sidan uf Plysn; men ntt vid första KamrnnntriifTaiuli f Mii fögo iakttaga

>likheten> inellun de bnda rikena »yntes Horn och hnus kolh-gpr otillständigt,

och inbjudniugen blef ej antagen. Som isen emellertid var svag, afslogo aven>

bkame icke lyiMYBca f5nyad« anbod af sitt tält f5T dcD aadia konfareiiKii, aom
hiölla därstädes.

^ BJ. a. öfv«r den ma^lce kommendantan i Marienbarg Mattbiaa Hille-

li^rtea. Jag begagnar bär tillfället att rätta el oriktig uppgift i det foregåmde
(jfr s. 238). Det var hela Maricnbur^. staden lAräl som >haBet>, och därjämte

det område, »om rätteligen hörde därunder, 'ryssarne skulle innehafvu under derv

i fredssiatet angifoa tiden; endast de adliga godsen inom omryet skulle g«Qu»i
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lämna gränsen, förrän rättelse vidtagits. De nöjde sig dock till

sist med mindre, med ryssarnes löfte att tillsl;nfva tsaren om
ändring. Tvistetiagan sknllc sålunda komma att afgöras, icke

vid gränsen, utan i Moskva. ^

Den 18 jan. försiggick, såsom vi ofvan antydde, gransk-

ningen af de båda originalratifikationerna i de ryska oeh svenska

kvarteren. Någon lång tid befaOfde den icke krfifva, ty man
hade ju på båda hållen sedan flera dagar haft kopiorna hos sig,

och borde hafva hunnit att egna dessa all den sorgf&IHga

granskning, med hvilken svenskar och ryssar plägade nagelfara

Inaiandias aktstycken. Sällan, om någonsin, luidiiick man att

vid en sådan granskning finna ^'tauterv, ocii sådana blefvo äfven

nu upptäckta. Svenskarne tunno i det ryska dokumentet Ik-ngt

Horns riksrådstitel utelämnad och ett })ar andra fel af lika betyden-

het, och i det svenska ratifikationsbrefvet påpekade ryssarne

några »fanter», fSit hvilkas ändring de yrkade på en ny konferens.

Till en sådan ville svenskarne i bOijan icke samtycka, påpe-

kande, att man under konferensen den 16 beslutat att icke

vidare sammantr&ifa före det sista mötet å gränsen, men då

ryssarne voro envisa och alls icke kunde förmås att rätta de

anmärkta felen i sitt ratilikationsbref, bief en konferens aftalad

till den 21 jan.

Bå, liksom första gängen, sammankommo ambassaderna på
Plysa-åns is, ^ och här tillbragte de under sträng januari-köld tlera

timmar med dispyter om >fautema>. Som stöd för sina anmärk-

ningar mot den svenska urknnden, hvilkas reella betydelse icke var

större än svenskarnes mot den ryska, åberopade ryssame ett svenskt

koncept till freden, hvari bl. a. i en af de omtvistade punkterna,

den femte, några ord, hvilka saknades i den svenska originalratifika-

tionen, voro tillskritna i marginalen med Horns egen hand —
ett märklijrt koncept, om livilkct vi snart skola få tillfälle att

tala vidare. Man kom till slut ot verens. Ryssame rättade

ställas under svenslc förvHltniDi;. OiuvSrden om dessa var anförtrodd &t Hille-

garten, som emellertid onliprt de rysta klagomålen för den i Marienbargs >hQ8»
förlagda rvska besättaiogen spärrade tillträdet såväl till >förstadeD> som det

lonngliggande »gebietet». Otydlifheteii tf freévu btirtinimlier om Maritfnbni^

hftfva förauledt den oriktipn upi)v;iftrn liilroin i det föregflende.

' SÅsom vi snart skola se, hade i själfva verket vid denna tid den ryska

gränsvakten vid Salmis redan lämnat sin post.

^ Denna gång hade svenskaine, förmodligen för att åstadkomma full lik-

8tii11ighet iiulluD båda parterna. Hom mötesplats erbjudit ett Ttktliat på åns

svenska sida, men rjssarue hade ingen lust att infinna sig där.
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fauterna i aitt ratitikationsbref. Svenskarne lofvade att följande

dac: lamiia en »revers*, hvari de forljimdo sig att i Moskva gifva
^

gin ratifikation den af ryssarne äskade lydelsen, om denna vunne

stöd af det dnr förvarade svenska fredsinstrumentet. I samiua

koDtereos blefvo foriDui&fen till de »ändteiiga fullbordansskrifterna»,

mot hvilka man d| synes halt någal af vikt att anmärka, »ad«

jurterade», sMskame påniinte lyisarua on löftet- att tillskrifva

tsaren i Salmis-frågao och mottogo en ytterligare fdrsftkiao

hftroiB, oeh man Ofverenakom att resa ^ver grliiiien den 23.
^

Den 22 sftndes den utlofvade »reversen» till ryssariia. * Den

23 afsändes a ömse sidor de skjutshästar, som skulle föra bada

auibassaderna ofver gränsen, och s. d. pa eftermiddagen möttes

dessa vid Plysa. Sekreteraren Adrian Miiiler ' ft)rde ryssarne

in på svenskt område och en rysk pristav »venskame in i

Ryssland. Det är vår afsikt att tillsvidare lämna de förra oeh

följa de senare. Men dessförinnan vilja vi med några ord be-

röra ett förkållande, som vi, ebnra det icke afbandlades vid

Plysamilnde, nu måste upptaga till behandling, på det den

följande tidens bUndeleer må knnna framstå i sitt fulla ijus.

De olikheter mellan det svenska och ryska ratifikations-

brefvet, buai förorsakade tvister vid Plye;Miniiide, hade varit sä

godt som utan all betydelse. Men det tans en »discrepantz»

mellan dessa akter af långt större betydelse än dessa, en discre-

paatz», som de svenska sändebuden kände till så väl som de

ryska, men om hvilken det oaktadt, efter hvad man kan finna,

intet ord vexUdes.

I sin 20:de pnnkt föreskref det svenska fredsinstmmentet,

~ det vid Kardis till ryssame öfverl&mnade så vftl som det som

var inryckt i ratifikationsbrefvet — att å ömse sidor alla fångar

skulle atei*iälla;>, af hvad stånd eller nation de än voro; dock

skulle de, som ville stanna i Ryssland eller Sverige, äga rätt

därtill. I det ryska instrumentet egde motsvarande bestämmelser

ett tillägg: undantagandes dem, som i det tyska i-iket godvilligt

antagit den grekiska religionen, Skilnaden var betydelsefull.

* Under kuufereuseu hude rjsaoroe frågat, brarföre ej rikaamiraleo uoUer-

•krifrit ntiiikfttioneii ntern en anma i ktiis »tSXUs — fiksrldtt oek aminleB Clim
I5jelb'n8tjerna, »om under Wrangels fr&nvaro i Pominem förde presidiet i ami-

ralitetskollegiet. Upplysta om orsaken till detta förfaRllande läto de tig nöjft ->**

för att sedan iued större eftertryck upptaga iimuct i Stockholm.
* I L. P. pp. 4SS.
^ SnniTue man. som af Kurl X Gaifeaf &r eindee till KyMland, jfr

förf:» auf. arb. »s. Ib fi'.; fte vidare nedan.

• *
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Hmd kunde vål hisdim ryMam att tviiga mmtkA fåagftr af

lothenk religioD «t( dfveigå till den tgrekiikfty, att tedao påitå,

att deona dfvergång varit' godvillig, och att aaiaiida i Rytriaad

kvarhålla dessa »oiiidttpte», kvilka genom ein omvftndelfle dete-

utom ju så tydligt visat, att de ville stanna i detta land!?

Uoru och hans kolleger, åtminstone Walwick, kände väl denna

>discrepantz», såsom jag nyss nämnt, och den skulle snart Idifva

bekant äfven f5r den svenska regeriimt^n. Men om omgtäjidig-

heterna vid dof^s tillkomst erhöll denna eu närmare kännedora

törst tlera ar senare. LegatiooMBarskalken vid du ifrågavarande

beekickning, Conrad von Berner, hade år 1665 at&pridt rykten

om Horns förbåUande i hans underhaodlingar ined ryssame vid

Kardie, vid Plyaaminde och Moekva» aon tvingade denne att

mot Beroer anl&gga rftttegang; vid denna erhdll atakiiligt i desaa

underhaodlingar en närmare belysoiag, och däribland »dieore-

pantzen».
^

Bi jag nu går att lämna en ntradning af Bammanhaaget

med denna, gör jag det under erkännande, att bristande tid å

ena sidan, saknaden af ryska källor och luckorna i de svenska

a den andra hindrai mig att genom det virrvarr af stridiga upp-

gifter, Rom mött mig, nå ett resultat, suiii synes mig fullt till-

fredsställande. Jag vill emellertid framlägga den uppfattning,

till hvilken jag kommit, under förhoppning att längre fram kunna

återvända till ämnet och då med ett rikare kälimateriai kanna

leda mig fram till säkrare resaltaL

'

' Horn, 8om i rldct H^rUftnde »ig »diftuaerad i beh atades» (^enom
Berner» beskylluiugHr, —• om hvllka se nednti' - - påyrkade »-a undersökning af

saken och Berncrs arrestering. Kexeringen lät turst ansUUla ett förbör med bidft

fftitenift — HovB, Hittfebr teh Wtlwick I tBm nmt Bener I aidn tidra — i

anslikoUegium d. 'V, 1665; Ebers, Törneros och Kenning hördes bl. a. som
vittnen. M^let hiinvifiadeH undan i hvad som roidc Horn ensam till Svea Hofrätt.

Hildn pnrternii företräddes barvid genom ombud, — Berner hade insatts i arrei»t

pu slottet - och dom föll först omkring midten af april 1666; den lär ha lydt

pä förlust ;if lif, ära och godg för Berner. lunau domen publicerades, beredde

denne sig emellertid tillfälle att rvtnma ur arresteu, Hom man trodde, till Du-
mvk. R. P. 1665 (Pmnc) V„ "/t, 'V^ '/,o, 'V,o, *V.„, V,„ ^Vj., R. F. 1666
(Franc) Va, Vi, (Bergenhielm) %. Knnsli-Coll. Prot. l6<;3--69 (i R, A.)
IfUif) '•/'g, '* Rättes/ånersprotokoll i Scen Ilofrätfji arkiv för 1l>*>r>, febr., mars,

april och (Beklagli((lvi8 inuehuila dessa »enare protokoll bvurkca domen eller

de skrifter, parterna vexlad* ned hvanndm oeh looi natvrUgtv» ikoUe Twit i bég
grad up])l3^riii(]r ; en tn-b ntinan af dessa jilinte nRgra andra till rätteg&ngen bö-

rande handlingar lianaa i K. Ä:s samling af Biographica, >n:r 17 a, Uom»; i

detalj har jag emeUertld cj genomg&tt desaa.) Dasska sändebadet ! Stoekholm
.Tiiel till sia regering V» lo66 (exe. i Fryxell, Handlingar föiaade Sverigca
hiatoria, del I, s. 144)

* Jag vill bur pu ett stulk «auimantora de kullor, hvilka jag uuvandt till

denna ftrlgaa helyaning vid lidan af i fön^. not iiimnda viktiga nandlingar. Da
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Efter lång» tvirter viii Valieaar t frå^ om fångariM hade

man elatlAgeD- eMts era att låtm åt bada iBstnimenteti i denna

. pnnkt fk olika lydnlee: dtl lyska talade on fåaKar, som jEodvill%t

antagit den >greklelEa> reiigionen, det evenefca icke. ^ Vi Teta,

att, medan k svensk sida alla fångar lösgafvos, detta skedde

blott med en del at de ryska; härtill bidrog i väsentlig mån
denna »discrepantz) i stilleståndsurkunderna.

Då freden i Kardis skulle slutas, måste sålunda frågan om
fånt^arne bringas pa tal från svensk sida Sä skedde ock, sedan

man etter iOsniogen af traktatens hufvudfraga, oni ryssarnes af-

trädande af aina erOltingar, kommit så långt, att man kunde

förhandla om de emftrre punkterna. Ryssarne fordrade då, att

punkten om fångarne i båda instrnmenten aknlte fa den lydelae,

den vid Valieaar fått i det ryska; svenakarne tvftrtom, att det

avenaka instrumentet vid Valieaar nn skulle följas. Hiftiga

tvister appstodo om denna sak; hela underhandlingen hotade

till och med att g& öfmc ända. Då har Horn fSr att åväga-

bringa en lösning med sina kollegers, Bsnérs oeh Walwicks,

vetskap i enrum trädt tillsamman med en at de ryska legaterna,

Prontjistjev, ^ och mellan dem harandtligen en öfverenskommelse

bragts till stånd. Denna bestod helt enkelt däri, att man npp-

repade tillvägagåendet vid Valiesar; det ryska instrumentet skulle

innehålla ciausuien om fångar med »grekisk» religion, men det

svenska ioke; »discrepnntzen» skulle sålunda fortfarande finnas

kvar. I Enlighet med denna öfverenskommelse voro de instru-

ment uppsatta, som den 21 juni 1661 utvexlades vid Kardis.

iro: L. P. jå tkildft vtillen; R. P. 1663 Fnmo II, pp. 880 tf., ett af den
8T. regeringen med C. t. Berner till tsaren afsändt bref, d. och tsarens

Kt B. lämnadp svar, tlat. Moskva "/u s- ä. (flera kopior af denna bref, tsarens

i öfversiittnin]ir. fiunus i *Förhandl. mellan Sverisre och Kyssland uader Karl Xl:ii

fönnyndare>) , den vid 1664 års riksdag applsKtii rcdogörelseD for förhållandet till

RvMlunii, livilken jag genom D:r '^'cv Rpr'_'hs välvilja fatt lasa i korrekturark

till de under tryokniag varande adeisprotokollen för denna riksdag; slutligen

iiitraktioiicA for de tTeBikt legsterna vid Ptynminde 1666, ^'2 ^
»ProtoeoU vid Plyska tractaten KjBO? (R. A. Mnsc.)- Värdcfnllnat af dessa akter

ir ntan fråga protokollet vid det i föreg. not nanindn förhöret i Kanalikoll. '%
1665 (äfven i Biogr. anf. »t.), ty detta innehåller edsvurna personers utsagor vid

«tt formligt nSMt.

' Protokollet vid nlmnda tmktat (R. A. Miu«.).

* Ktning hur vid dett» tillftlle tjänstgjort tom tolk. Enligt Bemen pl-
itltMde vid förhdret slnille Banér vid riksdagen 1664 bafva nekat till kännedom
om >di8crepantsen», men detta strider alldeles mot Walwicks nppgifter vid detta,

oeh hvarken i protokollen för deuua riksdag eller rudsprotokolleu trau samma tid

kar jag im*H iilfoa bekiUteiM birpå.
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Man finner, att de ryska aåndeboden <j kunnat fallst&ndtgt

genonidrifva sin fordran. Men den fördel, svenskarne vunnit genom

de omtvistade ordens uteslutande ur sitt instnuiifut, var ganska

tvifvelaktig: ryssarne skulle nog i tiliamptiiiiizen hålla fast vid

sitt och behålla fångar, som godvilligt — eller icke godvilligt

— antagit den Agrekiska^ läran.

Men ej nog härmed. Förddlei), sådan den uu 6n gång var,

hade koatat svenskame ännu en eftergift till den, som redan det

ryska instrumentets lydelse inneburit. Horn har nämligen

sannolikt under de enskilda konferenserna uied Prontjisljie? ^ —
måst liiuna ryssame ett koncept till det svenska fredsinstnt-

mentet, dftri han vid den ^o^nde pnnktt» i marginalen med
egen hand tillskrifvit de omtvistade orden; det var detta kencept,

ryssame, såsom vi nyss sett, företedde vid Plysamftnde.

H vilken nytta ett dylikt aktstycke kunde bereda de ryska

sändebuden, ar hat att fatta. Med dess tillhjälp skulle de nog

lätt kunna intala sin herre, hvars vrede lydelsen af det svenska

instruiuentrt väl vore i stånd att väcka, det deniiH l eicdde pä

A-årdsliishet eller bedrägeri vid translat öringen, och de ryska

anspråken på tängar af »grekisk» religion var det väl egnadt att

styrka. Dess svårare är det att fatta Horns motiv. Stödd på

underrättelser, som lämnats honom i Moskva, då han sommaren

1662 ditsändes i diplomatiska viif, ' fann Bemer det i en stttrre

penningesnmma, som Pron^istjev sknlle lofvat honom. * Men
han lyckades icke alls lämna några bevis fdr denna beskyllning,

^

som hos Horn väckte den största förbittring, ooh man vill ogärna

tro, att en af Sveriges ledande män under denna tid har mutats

af ryssarne, hvilket helt säkeit nu skulle betraktats långt mindre

tillständigt — det ma nu hafva skett under sa tina former som

hälst — än att mottaga »väogatvor» af t. ex. den franska

' Det vill dock KvniiB, Bom Tönipros, "^vfn.slca Ic^ationenfl s»pkrftprare rid

kardis så val som li>i)2, varit oiirvarande vid detta tillfälle, men W&iwiek hu
förnekat tin kianedoiii oin, nir konceptet limnadee.

^ Se ofvnu. Det brcf till tsaren Berner medförde ina«bSU hnfrndMikligen

klagomål öfvor deuoes handlingssätt i fråf^n om f%ii|:arn«.

^ Hora hade af sin regering vid Kurdi» och vid ratitikiitiousresan order att

•Öka uttt en större fordran, som en svensk nndersåte, Levin Numen, hade på den
nnkn rf<_'f'rirtt:rTi Denne X. skall sjiilf hafva varit skyldift IT irn en ntofavarande

suiuuia; uu skulle F. ha lofrat Horn att i Moskva nt^ N:s fordran och slledes

knnna göra sig sjalf betald. Horn har erkint (i fSrhöcet i hanalllDollcginm), att

N. lofvat honom n&got, om hnn i Moskwa kände ntf& hans fordran.
* Ofterhiifvud bar Berners hRllning nnder rattefräntreti. liksom för Öfirigt

haus tlykt. icke svuts mig egnad atl stärka förtroendet Ull hans ord.

^ kjui^uo i.y Google
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regeringen. Horns handlingssätt skulle då hatVa bestämts af

svårigheten att på annat sätt biinaa fn den till stånd och ötver-

tygelsen om Obkadligheten af det lämnade konceptet.*

Men skulle detta verkligen blifva oskadligt, fordrades oefter-

gifligen, att den svenska regeringen erhölle fullständig kännedom

om hvad som vid Kardis förhandlats om fångarne I stället

har denna håUits i okanai^t bårom. Det svenska legations-

protokoliet vid Kardia har icke elt ord att förmftla ena om tvister

i denna fråga.' Själf har Horn påstått, att Walwick, hvilken

ja fick i uppdrag att i rådkammaren muntligen redogöra f5r freds-

slutet, tillsagts att omnämna furhallandet, men detta har Wal-
wick icke gjort; ej heller har Horn, när han själf kom öfvertill

Sverige, bragt äiiaiet pa tal.* I denna tystnad beliutver luan

icke finna ett afgjordt bevis för sannmgen at Berners beskyll-

ningar, ty det är lätt begripligt, att Horn icke fann sig genom

sitt tillvågagäende i denna sak hafva förvärfvat några diploma-

tiska lagrar. Men om redan hans medgifvande af >discrepantcen»

kan förefalla som en svaghet, så knnna konceptets öfverlåmnande

och hans t^rtegenhet i förhållande till un regering änder alla om-
itändigheter knappast försvaras.

Vid Plysamiinde undergingo de resj). latihkationsbrefven

gianskiiing; man iiade kunnat vänta, att *discrepantzen?» da kom-
mit pa tal. Men i det svenska leuatirmsprotokollet tinnes, såsom

vi ofvan nämnt, ingen antydan härom, och detta vinner bekräf-

telse genom uppgifter å rysk sida.^ Förklaringen till detta för-

kallande ligger n&ra till hands. Be ryska s&ndebaden vid Plysa^

mftnde hade alla deltagit i f5rhandliogame vid Kardis, af de sven-

ska tvänne. Horn och Walwick; icke knnde det Idna sig för

dessa parter att sdka gonomdrifva en indring i hvarandras rati-

fikationsbref. Men att ryssarnc medförde Horns koncept och

' Frfin ofrnnstRendp slcildring of >disfT<»pnnt7eTm> o< h k iirfptpts tillkomst

»kiljer sig alideli!» den ryska fratnstulluingen htiraf, om hviikeu ac vidare nedan.
* DSreroot kan man med åtm hj&lp bettimma tiden för Homt koDferenfcr

med rrontiiåtjev. Den åtog gig, upplyser det. Horn själf mödsn att Sstad-

kotnnia likhet uielluii de förut uppsatta svenskn och rj^ska projekten till instra-

ment, »såsom deo der en stor vredit hude bos Kvssarue. ucli kuude komma medb
den myckit viil till rätta». N:o 4, fol. A A A.

' W. förklarade under förböret. att han tcirat >i'everentia Majestntlrt*. och

Horn motiTcrade sin tystnad med, att regeringen fått U^tga fradsinatrnmenten
oeb själf kunnat se »discrepantzen» !

!

* Det skulle emellertid knnna bända, att ryssarne i förbigiende nämnt några
ord om naken •, jfr den ofraBniiniidft inatmktionen ftr de aveiuke aftndekndcii till

Plysamiinde 1666.
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sökte [lOYii sig (lettca till godo,' hafva vi sett; och oni de vid

Plysaniiiniie tegat om »discrepantzen», sa skulle de icke tiga

härom i Stockholm.

Vi återtaga tråden af var berättelse.

Öfver Novgorod och Tver skulle Horn och hans kolleger

fårdM till Moskva; det var samma Tåg, på hvilken år 16&5

Gustaf Bjelkes olyckKga aonlMSBad hade farit fram. Pristavea

ledde fftrden; på slidar foro de svenska s&adebndsn fram dfver

Rysslands vida« sndfaöljda slätter; fritt »tractamente» besCeds

ambassaden, såsom seden bjöd. Denna var ganska talrik; den

uppgick till öfver 200 personer;^ att förpläga och fortskafFa en

sådan skara måste varit föreiiadt meci icke ringa besvär. Långsamt

kan emellertid färden icke sHgas hafva gått, om den jämföres

med andra dylika resor uoder samma tid. Uvad ater förptäg-

ningen beträfiar, så klaga svenskame genast från början öfver

dess knapidiet, och denna klagan var helt visst icke obefogad.

Ty ryssar, såväl som svenskar, voro i allmänhet iogalnnda synner-

ligen fallna f5r OfveHlöd, då det gälide att gifva' hvaraHdra den

»fria» traktering, som kräfdes af gammal diplomatisk sed.

Den 31 jan. kommo svenskame utanför Novgorod. En
»dvorianin» och en ^diak-> koimiiu åkande i slädar dem till mötes

för att å vojovodeus vägnar hälsa dem och ledsaga dem in i sta-

den. Naturligtvis saknades icke ceremoiiiiiiäl: ryssar och sven-

skar stredo om hvilka som först skulle stiga ur slädarna och

taga mössorna af sig, och när processionen f5r intåget anordnades,

hade vojevodens atskickade och sveoskames pristav så när kom-

mit i håret på hvarandra änder tvist om platsen i denna.* In-

färdep i staden var högtidlig; åt svenskame anvisades samma
kvarter som Gnstaf Bjelke och hans kolleger bebodde år 16&5.

Det var vojevoden i Novgorod, som styrde de områden, på

hvilka gränstvister yppats mellan Sverige och Ryssland; med

honom hade i iolinfeldt onpphfM ligt brefvexlat om deri l y^ka gräns-

vakten vid balmis. Ett tillfälle att verka för lösningen af dessa

tvister erbjöd sig sålunda för de svenska sändebuden, och detta

ansågo de sig icke bOra försumma. Den 1 febr. sändes Reuning till

' De olikheter, som »letta jfiiiite xlisrrepnntzrn > f)Tn fSngarne företedde med
deQ svenska ratitikationen ocb som rysMur&e aDinärkts ^id Pljsa, synas ej liafra

varit affliktliga, sÅsom denna.
' Se de BTcnikii sändebnlMM ofvM dt. bnf UU de fyska af den
3 De sventka aandcbadcn mlate f6r att bilSgga triiten taga prittaveB Vff

i sin släde.
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vojevoden, men blef icke mottagen. Snart kom dork denne pa

bättre tankar, låt ursäkta sig hos sändebuden och hoviljade Ren-

ning den 2 audiens. Under denna upplyste han, att den ryska

gränsvakten vid Salmis redan blifvit bortförd; om tvisten vid

Lava-in hade han sig intet bekant.

Såoaebaden skyDdftde åtg att tillikrifva HelmfeMt för att

af honom fk höra, om TojevodeiM upplyaniofar von» sannings-

enliga. Dagtn dårafter — den 3 — l&mnade de Novgorod.

Bedan den 5 fingo de svar af Helmfeldt: vid Lava*å var aååll-

ningen oförändrad, men sin post vid Salmis hade den ryska

gränsvakten verkligen lämnat. En tvistefråga mellan Sverige

och Ryssland var sålunda skatfad ur verklen. Men visserligen

hade ryssarne, trogna sin vana att alltid blott gifva efter till

hälften, bortfört de under svenska kronan lydande bönder, hvilka

bodde inom det förut omtvistade området, och ett nytt klago-

iame var således för handen, i samma itnnd som ett gammalt

eadanröjta.
^

Den 11 Mr. kom ambassaden till Tver, d&r den följande

dagen tillbragtes. Man nalkades nn Moskva: de» 14 tingo ge-

fisndterna sig tillsändt körsbärs- och hallonmjöd ur tsarens käl-

lare som en första välkomsthälsning. Den 16 kommo de till

ett klostergods nära Moskva; här måste de ligiia öfver, medan
åtgärder vidtogos för deras högtidliga mottagande.

Den 18 ägde detta rum.^ £n »kntts» och en »diak», som af

tsaren utsetts att blifva de svenska såndebndens pristaver i

Moskvm, koramo ntanför staden dessa till mötes. De sedvanliga

csremonitvistema uteblefvo ej, men slntade na som vid Novgorod

med nederlag för de ryska anspråken. Så satte sig de svenska

såndebaden upp i tvänne slädar, som pristaverna medfört för

dpjas rakning, Horn (»ch Ilastfehr i den ena, Walwick i den

andra; till höger om dem for :»knäsen:», til! vänster »diaken» och

ivenskarnes >resepristav». Kyskt och tyskt rytteri paraderade

* Se Helmfeldt till K. M:t,N»TTR, 'Va ^^S^' lö. loligt grunsinspek-
toren Ämanders meddelande till Helmfeldt hsde den lydcs vakten dragits bort

redan föref^ende tirets jalafton. I>pn Hvenska rpgeringen, som i dutet af febru-

ari ännu ej fått underrättelae bäruui, men väl om underhandlingarna vid Pl,vs8-

mftfide, beordrade den S8 •. m. eåttdebaden att ej Iftmi» »Itt rttiffkatloiMbTCf i

Mosk?a. innan ofo^t vid Salmis rättats, ock Helmfeldt a. d. stt, om ej ens detta
bjälpte. bortdritva den Tjrika vakten med råid, om det vore rådligt för aände-
badens skull. H. R.

* Hoa Loenbom, Hialoritl» roirfcTirdiglieter, del III* h. 188 (t iluM detd-
jerade »klldrlnpar nf cpreinoniernn rid detta tillfälle ocb vid audienserna 24 febr.

och 6 mara, hämtade omedelbart nr Palmaköldska aamlingama, medelbart ur L. P.
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så Qtaoför som inuti staden, och med pipor, trumpeter och pu-

kor var intet upphörande». Till kvarter aiivisadi - at den sven-

ska ambassaden samma >hot som Gustaf Bjeike meil liolleger

hebott, sa länge de i Moskva änna behaadkU som sveotka åände-

bud och icke som fångar*

Au lefva det lif» som gem^nligen fOrdet af sveiwka beskick-

ningar i Moskva nndsr 1600-taiet, var hvad som na fttestod de

svenska sftndebnden och deras svit. Till bildea aC detta lif,

sådant det ter sig i handlingar, som kommit för våra ögon, vilja

vi här söka samla de karakteristiska dragen.

t»Hofvet», där ambassaden inlvvarterades, var dess medelpunkt.

Före den första audiensen hos tsaren ägde ingen af ambassadens

jnedlemmar rätt att lärana det. och inga andra än tsarens till

appvaktning hos s&odebadeo torordnade pristaver släpptes dit in.

Men :»hofvet:» var gemenligen mycket trångt och erbjöd ingalunda

någon behaglig vistelseort för en dåtida beskiekning med dees

talrika personal. £fter den första audiensen medgafs en större

frihet S&ndebaden och deras svit höilos ej längre innest&ngda

i kvarteren; köpm&n, som kommo att ntbjuda sina varor, fingo

tillträde till >hofvet . möjligen äfven en och annan person dess-

utom, som kunde liafva någon fijrrättniny: hos legationen af ofarlig

art. Men öfver alla amliassadens förbindelser med den yttre

verlden hölls en noggrann uppsikt: man sökte ötvervaka hvarje

steg af dess personal såväl som de personer, som besökte dess

vhof». Såsom man knnnat vånta, uppkom emellertid hos de be-

vakade ett starkt begAr att dfverlista sina vAktarSt och detta

lyekades ieke sållan: ambassadörerna eller deras följe uppsnap-

pade nyheter, stundom af icke ringa vikt.

Vi nftmnde pristavema. Hos en >stor» ambassad anstftldes

under dess uppehåll i Moskva tvänne sådana, ti] I li vilka såsom

en tredje brukade sluta sig ^resepristaven^, som ledsagat anil»a.s-

saden på färden genom Ryssland. Dessa utgjorde — särskildt

under den tid, då legationen var alldeles innestängd inom »hofvet»

— mellanhänder mellan denna och den ryska regeringen, in-

berättade till den senare s&ndebudens önskningar och meddelade

dem regeringens. Nästan dagligen brukade de därföre — en eller

flera — infinna sig å »hofvet». Vid dessa besök ntspunno sig

samtal, stundom rätt långa, ej blott om hvad som direkt berörde

Ioi4ationen8 värf, utan äfven om annat, om den europeiska poli-

tiken, om legationens vdeputat», om väder och vind. Men hvarje
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ord, loni yttrades iiiider desia samtal, upptsckimdes i iTenskanies

limationsprotokoll otth skreft med säkerhet upp åfven å rysk sida.

Fritt itractamente^ skulle, såsom vi sett, en svensk ambas-

sad atojatit under sin färd genom Ryssland, och tiitt »tracta-

inentet bestod man den äfven i Moskva, Men där som under

resan var kosthållet klent, och legationen var därför nödsakad

att förbättra det genom egna medel. Uvardaus kostens torftigbet

afbröts väl stundom af officiella festmåltider, vid hvilka det

rådde öfverflöd, ty då gällde det att representera, att visa tsarens

och Rysslands rikedom. Men Yoro ock vid sådana till^len ifttr*

tema många, sa var dock deras tillagning i allmänhet ej afpassad

efter svendt smak.

Sa som vi na i några korta drag sOkt skildra det, leMe i

allmiah^ en svensk ambassad i Mo^va nåder det sjattende

seklet. Af allt, som åfven vid denna tid kinde erbjuda en svensk

ambassadör i Vest-Europas stora hufvudstäder förströelse under

hans diplomatiska mödor, fanns i Moskva intet, medan å andra

sidan dessa dipioinatiska mödor visst icke voro lättare, utan

snarare tyngre där än anntu städes. Det kan ju vara möjligt,

att sändebud fran nationer, till hvilka mao ansåg sig stå i mera

vänskapligt förhållande än till sveoskarne, i Ryssland behand-

lades något bättre än dessa; men i hnfradsak har med säkerhet

bvarje främmande ambassad mottagits på ett och samma sätt.

Vi finna dessa ryska diplomatiska former barbariska, och så

kallade dem äfven denna tids svenskar, ehnra de det oaktadi

med omsorg efterbildade dem, da ryska sändebud kommo till

Sverige, ty detta fbrdnMle Sveriges värdifi^et. Yttringar af rys*

sames djnpa misstro mot alla främlingar, liksom af en annan

kulturständ punkt än den vesteuropeiska, försvunno de med så

många andra gammalryska seder och bruk, sedan en gang en

kraftig herskare börjat med hjälp af främlingar i Ryssland gifva

hemortsrätt åt Vest-Kuropas, länge sä främmande, förut och

ännu långt senare af mänga så afskydda kultur.

I den teckning, vi ofvan gjort af en svensk ambassads van-

liga lif i Moskva under 1600-talet, hafva vi äfven gifviten bild

af Horns, Hastféhrs och Walwicks hvardagslif i denna stad.

Men f5r dem som fdr andra sändebud skedde tid efter annan

afbrott i detta genom de audienser och konferenser, vid hvilka

legationens egentliga värf afhandlades. • Till dessa vilja vi nu

öfvergå.
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Ebora de svennka sändebuden den 18 febr. koinmit til!

Moskva, erhöllo de först den 24 nåden att se tsarens klara

ögon^, såsom det hette i ryssarnes ofBciella språk. Vid denna

företa audiens skalle enligt liäfdvunnen sed jåmte kreditivet för

de svenska gesaodtenia äfven det svonska ratifikationsbrefvet

ftf^erlftmnas till tsaren. Bå grftnslTisterna vid Salmis ocli Lava^
icke voro biBgta till slnt, hade emellertid Horn förklarat sig vid

aadiensen blott vilja låmaa kreditivet, men på pristavemas för-

säkran, att tsaren redan beordrat vojevoden i Novgorod att i

dessa fall uppfylla sina skyldigbeter, hade han gifvit vika. I

audienssalen å tsarens slott öfverläninade sålunda de svenska

sändebuden, för livilka Horn förde ordet, sitt kreditiv och sitt

ratitikationsbref åt tsaren, hvilken satt »oppa en opbögd och

förgylt thron, lika som ett beläte, styfver af sine gyllene och

med allehanda slags edle stenar och pärlor besatte kläder». Äfven

de presenter, som koovngen af Sverige tillskiokat tsaren, och de

som de svenska såndebndeo skalle filrära denne, blefvo na öfver-

lämnade.^ Återkomna till »hofvet», blefvo de där å tsarens

vägnar trakterade af kiiäs Peter Semenovitseh ProEorovtkij ; mål-

tiden var, som vanligt, rik pa rätter, men äfven på gräl.*

Sedan tsaren erhållit förvissnine om, att den svenska rege-

ringen ratificerat freden, ateistnd dot för honoiii att genom »kors-

kyssn ingen» gifva sin edliga bekräftelse på denna. Som vi ofvan

nämnt, skulle vid denna akt åt de svenska sändebuden lämnas

en »ändtelig fullbordansskrift», som innehöll tsarens skriftliga

förbindelse att obrottsligt hålla den alslatna freden^ och deooa

skrifts lydelse hade, såsom vi erinra oss, lisstställts vid Plysa-

mflnde. Det ålåg emellertid svenskame att skaffa sig garanti

för, att den »ändteliga föllbördansskrift», som länniiadee dem,

verkligen lydde enligt aftal, och då pristaverna den 5 mars för-

kunnade dem, att de dao^en därpå skulle närvara vid freds-

bekräftelsen, fordrade de att få kollationera skriften i fråga.

' För de närinnre dctnljpina vid audiensen behdfVa ?i ej redogöra, dl vi

knnna hnnviaa till den Jioa Loeubom, ofvftn aafteda wb* III, w. 141'—15SS, tryckta
' > relationen*.

' TvSniie tvItteKnneii toto iI godt •om gifba deisft offleieUa fettmtl*

tider, med hvtlka svenskar och ryssar undfägnade bvarandra vid sina inbördes

iinderhantlling:nr. Det enn viir platsernn vid hord«*t. Det andra var ordniiifren af

de ofUciella skålarua fur de resp. saveränerna och öfriga medlemmar af furste-

hnsen. Hvarden parten fordrade natarligtvii den första aklleD för aln anveiii
och sökte, slagen pa denna punkt, revancbe vid Blcåkrna för dTOttniogar, pilfltaar

och prinsessor. Jfr rxytå anförda »relation* bos Loenbom.
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Detta niedgafs; dess lydelse befanns riktig, och den 6 mars för-

siggick i en annan och mindre sal af slottet än den, där den

första audiensen ägt rum, tredeos högtidliga bekräftelse genom

tsar Alexei.

Taaron satt på sin tron. På ett bord framför honom låg

bibels, uiuier denna »fallbofdantikriften», öfver den ett med ädla

•tonar besatt kraeifix. S«dan han svnrit att hålia ffeden» så-

som det yofe ninnanB otlttidt i »fnllbordansskriften», I5fde han

kracifixet till sin nmn: »korskyssningeni var fnlUodad. De svenska

sftDdebnéeD erfadlle »fQllbordansekrifteti», fingo nåden att kyssa

tsarens hand och en hälsning från honom att framföra till ko-

nungen af Sveriiie. Nu som efter den töna audiensen fingo de

i sitt »hofv tsaitiis benådning ' i mat och dryck ; fitor var Pi*ozo-

rOYskij värd och åter tvistades det om platser och skalar.^

Mot beräkning hade de svenska sändebaden vid »korskyss-

ningen» erhållit sitt afsked af tsaren. Men, som vi veta, hade de

annn mycket att ntr&tla i Moskva. Instruktionerna ålade dem
att med i^ska depnterade dfverlftgga om hvaijehanda ämnen;

kreditivet anmodade tsarsn att ntse ombud i och f5r en under-

handling. Detta hade ock denne gjort; underhandKngar mellan

de svenska sändebuden och tsarens deputerade hade redan börjat

före den 6 mars och skulle komma att fortgå långt efter det

svenskarne dtiirielt tagit afsked.

Då nämligen dessa den 28 febr. pliktskyldigast vid en audi-

ens tackat tsaren för det traktamente^ bvarmed de undfägnats den

24, meddelade man dem, att denne utsett deputerade, med hvilka

de kunde dfverlägga. Med desaa depntemde — de voro fyra,

bland hvilka knfts Jurij Alexejevitscb Dolgorukij och »dum-

nyj diak» Larion Lopuchin — sammanträdde de omedelbart

därefter till konferens. Ryssame ville veta, hvilka goda saker

svenskarne hade att aiidiaga. Vi minnas, att dessa ej voro få.

Men Horn, som å ena sidan icke svnes varit iuibpKMlti för kon-

tereiisen och å den andra på nåe<^t sätt fått kännedom om, att

tsaren höll på att affärda en ambassad till Polen, drog främst

af alla fram det, som han tänkt spara till sist: frågan om Sveri-

ges bemedling mellan Ryssland och Polen. ' Sina order likmätigt

fdrklarade han härvid, att polackame sagt sig gärna se Sverige

* Jfir Locnbom, anf. v^. III, n. 168 ff. TMraiw »lalllMirdaaMkrifl» imm
iMd Ulagd dfrenittiuiig i R. A.

> Jfr Horn och koll. till K. M:t, ModcT» i tLegfttaiM IPrik. B. Hoyw
m. fl. bref till K. Mrt 1662».
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99m medlare aa uppgift, hmn aanniogBenliglMt Tål kanJfråg»-'

tftttat^ — och då ryMane enYiaadM att f& vieta, når detta skett»

upplyste han, att det var, då Sten Bjelke vistades i Polen i och

f<)r Oliva-fredens ratifikation. Det var, soin vi veta, for helt

andra artdanial l?jelke farit till Polen, men dessa ämlanial luule

det sij^ en sDuila svart att itomiiia tram ined för ryssarue; emeiler-

tid kan det med fog ifrågasättas, luiruvida icke dessa åtminstone

hade eo aning om dem. I fråga om bemedlingen kunde de naioriigU

via ej na gifra något definitivt svar.

Men ett sådant gåfvo de i etåUet i nästa konferens den 4
auurs. Det btef ett afalag, om ån i artiga ordalag. Fieca gånger

hade Polen anhållit om fM, men fdiklarat sig vitiå shita en

sådan ntan' benedKng(!); nn skulle en ny fredsförhandling in«^

ledas; em denna misslyckades, skulle tsatren underråtta konungen

af Sverige dårom. Sedan frågade ryssarna om svenskames Ofriga

årenden; Horn öfverlåmnade då till dem ett skriftligt memorial

om dessa.*

Af de fordringar, de sveiiska sändebuden fått sig alagdt att

genoni(irit\ a. voro alla af vikt upptagna i detta i 13 punkter

affattade memorial. Där påyrkades, att de inskränkninirar i

svenska undersåtars handelsfrihet i Ryssland, som förorsakats af

den >regala köpenskapen:» med lin, hampa o. a. varor samt af

tullen på Däna, skulle upphäfvas; att tsaren skulle göra en >god

förordning» om svenska undersåtars rått att i Byssland drifva

handel med andra ån ryssar; att under de svenska såadebndens

vistelse i Moskva order skulle utgå att i denna stad och i Nov-

gorod de fordom begagnade »handelshusen^ i Pskov ett dylikt

»inom j^Qvsta stenmuren», i Perejaslavl en tomt skulle inrymmas

åt svenskame att sedermera bebyggas, att fångarne skulle lOs-

gifvas, ej blott de oomdöpte*, utan ock de, som med tvång

förmatts att öfvergå till den grekisk-kaLul&ka religionen;* att

grän&vojevoderna finge order att icke tillåta siti nå^ra öfvergrepp

i fråga om gränsen. Ofver dessa och andra punkter af mindre

vikt begärde de svenska sändebuden en »god, skriftlig och tydlig

förklaring».

' Jfr Illst. Tidskr. 1890 s. 249»
2 Finnes i L. P. pp. 112 ff.

' Ordakgn ittwmäkm ^nom lin Milotniiig till dei TfAm imtnnnentflt.

Mnn hftde väninf: i fifvrrcris-stämmelse med det nvrn^kn rn fdrrlrnn. ntt r\]hi fRnj^nr,

dum icke uttryckligen tUlkänaagåfvo tia öuskan att vilja stanna i EysslaAd, skulle

•tSllM p& fin rot

^ kjui^uo i.y Google
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DeD 6 mars hölls en ny konferens. . Det var omedelbart

flJre den akt, under hvilken tsaren skulle besvärja freden; nian

kunde därtöre vänta, att ryssarne skulle söka genomdrifva de

ändringar i det svenska ratifikationsbretvet, som eventueit ut-

lofvats i den vid Piysa afgifna »reversen». Bå bi ef ock fallet.

Något annat bevisningsmaterial än Horns koncept hade de emeller-

tid ej heller do, och Horn f^klarade sig också omöjligen kuniia

ändra ratifikaiionsbrefret. Dftremot atlofvade han en särskild

försäkringsskrift i fråga om de omtvistade ställena.^ På rya*

sames begäran om en förbindelse firån svensk sida, attderyÄa
kyrkorna å svenskt område ej måtte nedrifvas samt att de sven-

ska undersåtar, som bekände sig till den grekisk-katolska religio-

nen mätte få använda präster, som ordinerats af Novgorods och

Pskovs metropoliter, afgaf Horn det svaret, att det förra redan

vore bestämdt i freden; beträffande det senare, trodde han nog,

att de ryska sändebuden till Sverige hade iastraktioner därem,

men skulle emellertid befrämja saken hos sin konnngl iUven

punkten om fangame kom. på tal, natnrHgt nog, då rys-

same nn lått i sina händer ett ratifikationsbref från Sverigss

konnng, som e) hade något att fibmäla om fångar af »grekisk»

religion. Men gent emot Horn hade det sig nu, såväl som vid

Piysamiinde, en smula svårt att genomdrifva nåfjon slags ändring

i detta fall: på deras anoiärkntngar svarade lian, att inan hade

talat nog om fångarne vid Kardis, men slutligen öfverenskommit,

att punkten i det svenska instrumentet skulle lyda såsom den

nu stode där. I stället har han själf iramstält Mspråk på de

»omdöptes» Idsgifvande och lär, såsom protiAollet säger, halVm

fåU tsarens löfte, att alla fångar af hvad nation som hälst skalle

släppas, till ock med de omdöpta, :om de ville vända tillbaka^

ett löfte, som visserligen icke var allvarligt menadt.

'

Omedelbart efter denna konferens ägde, såsom närandt, kors-

kyssningficeremonien rum. Man passade härvid på att gifva

^ Dessa voro följande tvanne: i ^ 2 af det svenska iiutrnmeiitet fliod ordet:

»bifltliga» (herrar och herrskaper^, ånr drt ryska hade ett ord, som rYs<inrTif pH

svenska ville hafva återgifvet med >oiuliggande>(I), och i ä ^ hade sveuskarne

utelämnat orden: »ock f6r tllt flendtligt vUd befkydda>, lom fannos i den ryska
orknnden och i aun^Mlfln till Horns koncept. Att Horn ntlofvadp försäkrings^

skrifteB, hade nppeidMiiligeii lin gmnd i bo^delselöelietaa al ski^akti^tenM

' Det e^i^ ng sjålf, att all» nnder Homi anspieier tillkomna uppgifter, som
r&ra Mgan om fiogame, miste mottagas med en viss reservation. I legationt-

protokollets skildring: af frågans behandling nnder konferensen den ^/j liVRom

senare har jag emelleitid ej funnit något, som jag anser mig knnna beteckna som
•uniiiploBt.
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s?«iflluuriie afidmlf och mijdema hfiraf drOjde icke att visa

sig. Den 7 begftrde pristaverna dcb den utlofVade fönåkringB*

skriften, dels en uppgift på det antal skjutshästar, svenskarne

kände behöfva för sin afresa. Det var tydligt, att man iiu ön-

skade påskynda denna. Men sveDskurne förklarade, att för-

säkringsskritten nog skulle afläminis, men ingalunda kunde de

refla, förrän de fått svar på sitt memorial.

Den 10 kallades de till ny konferens.^ Under denna läm'-

iiade de ett förslag till föra&kniigssknft och mottogo af ry«-

larne ett skriftligt svar på memoriaiet. På desfiae Mga, om
STenekarne hade något Yidai» att andiaga^ framkommo de med

några beerftrBpnnkter, som icke apptagita i memorialet; så vid-

rördes na frågan om ryska »riksråds» aoTftndande vid (nuntida

ambassader till Sverige och begärdes, att man å rysk sida in-

förde »Livland» i den svenske konangens »lilla» tttel. På detta

och annat, som androgs, hade ryssarne till svar goda ord, men

inga bestämda luften; det skulle tagas *ad referendum».

Den ryska resolutionen föreföll Horn och hans kolleger föga

tiiitredsställaiide. Pa de båda första punkterna i deras memorial

— om den ^-regala* köpenskapen och om tillstand för svenska

aadersåtar att i Ryssland drifva handel med »persiauer, tartai^r»

m. fl. — hade man endast svarat, att svenska köpmän skalle

figa fri handel i Ryssland, såsom fipeden förmälde; i fråga om
]>llDatiiUen samt bandelshosen i Moskva och de andra orterna

hade åfven h&nvisats till fredsslutet; beträffande grånstvistema

vid Salmis och Lava-å förklarades^ att tsaren befallt sina ut-

sedda grånskommissarier taga denna sak om händer.* Svaret t

firåga om fångarne är talande nog; vi anf<5ra det här in eztenso,

sådant det dfversattes af Renning eller någon annan translator:

»Hafver var store herre H. Ts. M:t bevilliat den puncten

att förblifva efFter den aMiandlingsskrift, såsom till vår store

herre II. Ts. Maj:t tillbracht är, uthaf Ts. Maj:t8 store och full-

myndige i^esanter bojaren och namestuick Tverskoi knäs Ivan

bemenovitsch Froserovaky och sine medcoUeger. Och såsom i

' Så«oni det framgår af de STenska sändebudens yttrande tUl priftoTerna rid

kallelseQ till dennn konferens (L. P. p. 144), vnr det egentligen icltc »inanérligt>

att efter afskcdsaudiensen sammankomma till konferenser, ntan alla underhaad-

lingar borde dl beåfifrat tlnriftligen.

^ Rnlisrt frpiipn s'knnf> i april 1662 å ömse sidor ntsedda grBnskomrniflsfirier

föreU|(a en rvglering af den STensk-r/ska grsnMn; Jfr förfis ofrannamnda skrift

^ kjui^uo i.y Google
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den puncten skrifvit står uppå edert svenske tnni?o!ii;ihl, uthi

eder stormechtige herrefi H. K. Majits ratiticationsbret, hvilket

1 K. Maj:t8 store legater hatva öfverantvardat till vår Stor«

herre och fi. Ta. Maj:t; der ti il medh och vår Store herres H«

Tb. MAj:t8 store och fallmynd^c gesaoler Okolnitisei och Nar»

nieitBik Raskoi Knes Ivan PeCrovitz Boriatinskoy mcdh sino

oolleger kotnmandfi till Eder stormftchtige herre, H. K. Mi^t
varde om sådant aftalande, att sa skall fÖrblifVa, såsom hos

dem legateme är skriffteligen förfieittat, och uthi vår store herres

hans Tsar. Maj:ts ratificatioDsbref är skrifvit, hvilket är för-

skiukat vordet till Eder etormechtige herre och H. K. Maj:t,

altså skall samma piinct vedh det attalet förblifva (sic!).-^

Språket är skrafvadt, såsom vanligt i deona tids ryska

aktstycken, men man kan dock, om &n med möda, leta sig

fram till andemeningen: det var det ryska instrumentets ord,

men icke det svenska, som sknlfe äga gftllande kraft i fråga om
fångarna. Om det förespådda aftalet skola vi senare få kännedom.

Med en enda pankt i resolntionen voro svenskarne nöjda.
^

Hen för resten fanno de denna >ofullkomligf och hållen »in ge-

neral ibus terniinisv, och som ett definitivt svar kunde de inga-

lunda godkanih'i den.

Förhandlingarna mellan dem och de ryska »konferens-

herrame» fortsattes sålunda. I ett allt bestämdare språk, med
allt större och större precision formulerade de förre sina for-

dringar; så tvango de ryssame att svara, om ock i allmänhet

icke efter önskan, så dock med allt större klarhet och tydlighet

Det är icke vår mening att här redogöra för nnderhandlingens

alla skiftningar, men dess hafvaddrag vilja vi återge för att

därpå sammanfatta de resultat, som framgingo ur densamma

i mera viktiga punkter.

Den 12 mars lämnade svenskarne at en af pristaverna en

»gegendeklaration» öfver den ryska resolutionen. Med den elfte

punkten i denna — om Marienborg — uttalade de sin belåten-

het, men i bvarje annan fordrade de ett nytt, mera tillfreds*

ställande svar. Visade sig svenskame sålunda ej nöjda, så voro

ej heller ryssarna det; samma dag lämnade de en skrift med
förslag till ändringar i den svenska försäkringsskriften.

1 Pt d«nu b«ginii, »tt tMren vflle Itto order utgå om Marienlmrgt vt-

rrmninnde, efterkom tiden biirfSr tilhtundade, ivtltdei, ftft MtrieBlmfg tknllo

atiymmas rid den tid, liraden foreskref. .
-

'

é
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Horn och hans kolleger visade sig tillmötesgående. Den 13

Bändes Törneros och Barckhusen till »posolskij prikaz . det ryska

utrikeskansliet, med en formlig fVnsäkringsskrift. ^ Där förklarades,

att i § 2 af det svenska instrumentet med ordet »kristliga» skulle

förstås »omliggande»; att de utelämnade orden i § 5 skulle anses

som införda; den grekiska religionen skulle i den svenska

kronans länder åtiguta det skydd, som tillkomme henne fördrags^

enligt, och Horn och hans kolleger skulle för sin koimng före>

åttaffk den ryska regeringens begäran, att prester af denna religion,

som verkade på svenskt omräde, skalle mottajsa ordination t

Byssland. Såsom det sedan visade sig, bafva ryssame icke halt

någpt att anm&rka mot denna skrift

Någon ny resolution från dem hördes emellertid ieke af. I

stftllet fingo de svenska sändebuden den 15 en ny konferens —
den femte och sista. Ryssarne antydde härunder — det var

ej första gängen — att det kunde vara pä tiden om svenskarne

afreste; men pa samma gång antydde de som knnferensens syfte-

mål att fa till stånd en resolution, som sedermera ej skulle

kunna eller behöfva ändras. Pnnkt for punkt genomgingos nu

de svenska fordringarne; i vissa faii visade sig ryasarne till-

mötesgående, i andra sökte de motivera och försvara sin stånd-

punkt, men med skärpa bemöttes deras argamenter af Horn.

Konferensen blef långvarig; den slöts, sedan alla punkter af*

handlats, med en »protestation» af honom; i mindrs Tiktiga

ponkter hade visserligen i allm&nhet öfverenskommelse trftflEUs,

men detta betydde föga, då den viktigaste af alla, den om en

fH köphandel, vore alldeles olöst.

Först den 21 mars kom den af ryssarne i konferensen

lofvade resolutionen, öfverlämnad under tillsägelse, att det vore

den allra sista. * Då Horn emellertid ej fann sig nöjd med

densamma, utan vred förklarade sig nödsakad att afresa, då han

icke såge sig i st;iiid att \ i dåre uträtta något, upplyste dap:en

därpå en af pristaverna, att under den stundande påskhelgen

kunde ingen resa komma i fråga, men — resolutionen vore intet

»evangelium» och kunde möjligen ändras i en eller annan punkt.

Sändebuden följde vinken och öfverlämnade den 24 en »kort

uppsats», hvari de skarpt och koncist angåfvo, huru reeolutionen

' I L P. pp. 1^M) ff

* Fiones i L. P. pp. 211 ff. — Den ''/$ var tMrens födelaedag; dagen

till ara bragtea »taarens benådniiig> af apis och dryck i det avenaka »hofvet».
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borde förändras.^ Men de atora högtidsdagarne stundade; —
lans^f i< (iagen var den 28, påfikdageii den 30 oiars — under eo

sådan tid kunde inga »publika» ärenden förrättas i Ryssland,

och det dröjde ända till den 5 april, inuan svenakarDe fingo

ryesarnes nya resoiation.

£j heller denna ville de emellertid gedkftona. Stilifleriogea

befanns otillfredestftllande, innehållet till en del Itkaledee; sftr-

ekildt hade en af pvnktern» — den 7:de — en lydelae, flom

ansågs ofMelaktigare ftn fredMlntets beetftromelaer i lArågar

varande fall. Den 7 afsändes därföre Törneros för att med an-

märkande af de angifna felen fordra en uy resolution, iiviiken

borde vara undertecknad ai en (iuiunvi diak». Med ett tvärt
o

nej till allt sände emellertid Lopuchin honom tillbaka. Åter-

sänd af eina förmän, förklarade han, att dessa ej mottoge reso-

Intionen, om den 7;de punkten ej ändrades eller uteslöts,

liopncbin nekade taga saken >ad leferendnm»; då afg^f Tömerot

å Horns och hans kollegers vignar en högtidlig protest.

Den bestämda hållningen å svensk sids verkade. Ben 8

april återtofo ryisame sin resolution och lämnade en ny. Formen

var här ändrad i enlighet med svenskames önskan. Den 7:de

punkten var omskrif\en på så sätt, att den nu innehöll en be-

kräftelse af fredeas bestämuielser i ilen sak, lu arum det dar var

fråga. Men för öfrigt var resolutionens innehall alldeles det-

samma som den närmast föregående, och någon underskrift

förekom ej.'

Denna var den sista resoiation, de svenska sändebuden fingo,

oeh den angifver sålunda resultaten af deras underhandlingar i

Moskva — på papperet nämligen. Vi vilja därföre på detta

ställe söka sammanfetta de vigtigare af dessa nnder jämförelse

med sändebudens hufvudinstruktion, till hvilken vi hänvisa.

Såsom vi erinra oss, hade ryssarne i konferensen den 10

mars lofvat att taga ad referendum» några af svenskarne frara-

stälda propositioner, biand annat om »riksråds» anväudande vid

' I L. P. pp. 225 £f. — Dagea förut — det var Palmsöndagen åskådade

4e pl tranui faiD)adiiiiig fråo fiti&ildt aavlMule platser dea Ui^idh'ga procesaion,

som ärligen anovdatdcs imam dag, ook flngo iedan Iter »taaram benådning» i

mnt och dryek.
' A svensk sida påstod man senare, att ryssame ej anderskrifvit för att

IBnvagH reHolutionens kraft (se den of?anaiaiBd» Mdogörelsen från riksdagen 1664),
och vi<l Plysaniunde år ville dessa verkH^en förringa dess värde, då den
ej var undertecknad I Besolutionerna ^41 % i ^' PP* ^*
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ryska amlwwdw till Sverige och »LtrlandB» infdrande i den

•ventke konanfens »Hila» titel. I de svenska memorialen hade

emellertid dessa propositioner icke fatt någon plats och följakt-

ligen ej heller i ryssarnes resolotioner. Icke häller pa annat

sätt lämnade de något tillfredsställande svar pa dem; dessa

frågor turl»le['vii således alldeles oatgjorda.
*

Men upptaget i memorialen var åtskilligt annat, på hvilket

ryssarne åtminstone måste afgifva ett svar. Vi sysselsätta oss

bftr blott med de punkter, vi ofvan upptagit sååoro de viktigaste

— de, som rörde handeln, handeUhoaen, firänstvistema och

fångame.

Det hade lyckats Horn oeh hans kolle^sr atit ntverka, att

svenska kdpinån sknlle för billigt pris i alla Rysslands städer

ff& uppköpa varor af tsarens »nndersätare köpmän», liksom att

tsaren sknlle låta utgå befallning om Dttnatallens borttagande;

men i bada fallen hade deras fordran, att kopior af skrifvelserna

häroro skulle tillställas dem, blifvit afslagen. Den utvidgning

af Sveriges handelsförbindelser, som åsyftades genom planen att

för svenska köpmän öppna den asiatislva marknaden och af

hvilk^^n man hoppades så mycket å svensk sida, hade icke alls

kunnat vinnas; ntöfver de handelsförmåner, som fredsslutet

erbjikl svenska undersåtar i Ryssland, förklarade sig ryssame

ej knnna gå.

Den 7 april hade handelshaset i Moskva inrymts åt Adolf

£bers, hvilken, som vi minnas, förofdnats till svensk kommissarie

dintädes. För öfrigt hade tsaren ntlofvat, att i PeveJaslavI en

tomt skalle upplåtas åt svenska kronan, hvilken denna sedan

ägde bebygga, samt att i Novgozod och Pskov de handelshus,

som svenska köpmän af gammalt begagnat, skulle upplåtas åt

dem. Men försöket att i Pskov få ett handelshus »inom första

stenmuren» i stället för ntom den egentliga staden, misslyckades;

endast så mycket lofvade ryssarne. att, om denna stad anfölles

af polackanie, ett hus för tilUaUet skulle upplåtas at svenskarne

på den önskade platsen.

Beträffande gränstvistema vid Salmis och Lava-an hade

ryssame redan i resolutionen af den 21 mars försäkrat, att bref

' Något erhj iidnriflf* till ti^aren att köpn svensk koppar faan Horn onödigt

att göra, då han hade erhållit underrättelse om, att stora koppuforråd inkommit
till ÅMbaiigtltk. B. P. im (FhiDc, II)

^ kjui^uo i.y Google
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tknlle utga on en »brafTer» adelsniaas fOnttiid*Bde till Ntprgorod

att anställa undersökning i saken och uppfylla, hvad »pacterna»

bjödo, och svenskarne hade i sin korta uppsats» förklarat sig

nöjda härmed, blott det utan uppskut sattes i verket.

Vi korania sä till den törhända viktigaste af alla fraw>rna,

den om de svenska fångar, som dels i f«>ljd af de olyckliga

»discrepantzerna» i Valiesar- och Kardis-traktatema, dels

alldeles oberoende af dessa ^ kvarhållits i Byssland alltsedan

krigHuren. Yi erinra oas, hvad som i denna punkt skrifvit* ook

talats ttodear förfaandlingariieB tidigare skede och vilja nu rediH

g<^ra för lakens vidare utveckling.

Efter 4 roars-meinorialets inlftmnaade bade Horn pa något

Båitt fatt veta, att vid tiden för den svenska ambassadens an<-

komet till Moskva svenska fångar bortförts från denna stad till

aflag^na orter. I »gegenförklaringen» begärdes därföre, att alla

fångar, soui tunnos i Moskva och nejden däromkring, skulle ut-

lämnas till de svenska sändebuden före deras afresa och att

sådana, som voro i Kasan, Astrachan och på andra allägsna

platser, sknlle föras till närmaste gränsort. Under kon I * rensen

deo 15 var frågan äfven något a bane. I sin resolution af 21

mars besvarade ryssarne de svenska fordriogarne i det sista

mmiorialet med ett löfte, att de fångar, som upptagits i tvänne

från svensk sida l&mnade specifikationer på sådana,' skulle

uppsökas och »examineras» af vissa därtill förordnade ryssair i

närvaro af dem, som de svenska sändebuden ville kvarl&mna för

detta iadamå](!); de, som då Önskade vända tillbaka, skulle

släppas, lien Horn och hans kollar hade ingalunda lust att

låta fangarnes »examination» försiggå efter sin afiresa. I den

»korta appsatsen^/ upprepade de sin fordran på de specificerade

lauganies uiiiedelbara inställelse pa »hofvet* och tillade, att

fångar i närheten af den svenska arränsen skulle samlas i där-

varande ryska stader och från dem föras Öfver på svenskt

område. Pa denna senare tordran svarade ryssarne i sin sista

resolution, att i Novgorod och Pskov en »examination» skulle

anställas med fångarne i trakten i närvaro af personer, som

' Att rrwanie äfven Icnrhrillo fångjir. tTll hvHlcfi >fl!S(Tpy?Rntzpn> ej gaf

dem någon som hilst riitt, är «akert. FredstordrsgeU skiiuad mellaa tångar och

MtMfne (m Hlit Tidtkr. 1890 f. 848) htr bl. *. giffit dmn » ArcTiaaiiing

' Ben ena (i L. P. pp. 174—Ibl) lämnades samtidigt med »gegenförkla-

ringen», den andra i konferensen den 15 man.
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legaterna kvarlämnade som vittnen; i öfrigt hänvisade de till

freden och resolutionen af 21 mars. Vid summa tid hade nya

specifikationpr på fångar lämnats, och med ledning af dem och

de förut ingitna anstäldes emellertid den 4, 8 och 9 april i

»posolskij prikaz) en »examinatioD», hvarvid en mängd fångar

jiefter egen bekännelse» dels »tåldes på M fot,^ dels kvarblefvo

på rystames sida.

Detta måste beteokoas som ett ioke oviaentligi lesnltat af

de svenska sflndebadeiiB inlagor och yrkanden i fråga om fån<-

garna. Hen det var också det enda. Den af »discrepantcen»

förorsakade tvistefrågan bade ingalunda lösts i Moskva. I trots

af de ryska löftena i konferensen den 6 mars hade maii aldrig

lyckats genomdrifva den fordran det svenska iiistj uinentet upp-

stälde — att alla fångar, som icke önskade kvarstanna i Ryss-

land, frigåfvos lUan afseende på religion^ — ebvad än Horn

upprepade gånger förs&krat motsatsen.^ Ty i sin resolution af

den 10 mars hade ryssarne förklarat sig båila fast vid orda-

lagen i sitt instniment, och att de t de följande tegat om fån-

gar af »grekisk» religion, betydde icke, att de fråosagt sig rfttfeen

att behålla dem. För resten hade den nyss nftmnda fordran

aldrig med tillräcklig skärpa och klarhet framslftlte af Horn

och hans kolleger — och hade svårligen ens himiat sa fram-

ställas af dem. Öfverenskoinueisen vid Kardis visade öfverailt

sina verkningar.

Vid sidan af de värf, vi hittills berört, hade de svenska

sttndebuden — eller rättars Bengt Horn — ännu ett att fylla:

det, hvarom den för honom ntl&rdade sekret* instruktionen Ulm*

nade föreskrifter.

Vid sin ankomst till Moskva liuino svenskame verkligen,

såsom de ber&knat, den österrikiska ambassaden kvar dårst&dea,

alltjämt verkande för Österrikes antagande till fredsmedlare

mellan Ryssland och Polen. Redan den 20 febr. kom a de

' Antnlet af despn nppger Horn i r&det den ^51 maj (ofvsn cit K. P.) til!

150. äaudebuden torde d«iu ej sjåltvs med sig, utoD kvarläutuade i Moskva
«ii korporal, Johm BagraldnoB, med uppdrag att hemfSra dem. lostr. f5r

denne, dat. MotkVa L. P. p. 275 f. Bland de Trigifna fångarne funnos

äfven, märkligt no)7, sfldunn, som i Rytsland biiit relijfioTi. Depsp hade, päatodo

ienare ryssaroe, utlämaata såsom ett Täoskapsteckea af tsaren inot konungen af

Sverige, ieke emedan han aaaåg sig skyldig UatilL (Prei. öfver Plytke tractfttea

1666.) Den verkliga orsaken har helt säkert varit, att man ville göra de sren-

ika aiodebTideD nSgorlnnda nöjda för att sålnnda kanna blifra af med dem.
» T. ex. i rådet »'y^, ofvan cit. R. P.
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öBterrikiska sändebudens vägnar deras sekreLeraie att hälsa de

svenska i deras »hof», och den 26 i s. m. besvarades af de se-

nare denna artighet pä liknande sätt. Naturligtvis stälde rys-

sarne >;i till, att vittnen närvoro vid bada dessa tilirällen tili

förekommande af onödiga förtroende» å ömse sidor, och natur-

ligtvis ksiiMle all dylik försiktighet ioke hiodi», att svenskarne

fingo en viss, )åt vara rätt ringa kännedom om taternkarnes

g5raiide och låtsade och med säkerhet åf^eo dessa om sven-

skajrnes.

Horn Tar, som vi veta, beordrad att under samtal med
tsarens »förtrogne ministrar» motarbeta de Osteirikiska legatema.

Legationsprotokoilet visar, att han rid flera tillfUlen haft kon-

ferenser med sådana;^ en gång har han till oeh med i stdrsla

hemlighet på kallelse infunnit sig till hemlig audiens hos tsaren.'

Men protokollet tiger så godt som fullständigt med, hvad som

förefallit vid dessa tillfällen — natnrligft nog, då Horn ju var

uttryckligen ålagd att förhindra, att hans hemliga nrnierhand-

lincrar fördes till protokol!, hvarigenom de lätt kunde komma
att nå de öron, för hvilka de ej voro ämnade — österrikarnes.

£n och annan notis kan emellertid, detoaktadt, gifva en inblick

i förloppet af dessa underhandlingar.^

Horn var i allmänhet ålagd att sAka sStta Österrike i

misskredit hos ryssarne, och naturligtvis har han sökt att upp-

fylla sina order i detta fall. Officielt hade, som vi minnas,

ryssame afslagtt Sveriges anbud att medla fred, men detta be-

höfde Ju icke hindra, att frågan kunde gOras till föremål för

en hemlig underhandling, hvars resultat kanske blefve ett heH

annat än det officiella, och så har ock tvifvelsutan skett. Där-

emot har något varaktigt resultat ej framgått ur denna hemliga

underhandling. I början hade Horn funnit ösienikarne hafva

stor »kredit* hos tsaien. oaktadt rvssarne försäkrade motsatsen;

men denna hade efterhand minskats och i stället svenskarnes

stigit. Vid Horns hemliga audiens infÖr tsaren hade denne

rentaf förklarat, att han afsiagit kejsarens bemedlingsanbud och

Tore böjd att antaga den svenske konungens. Men efter sin af-

' pp. 153 f.. 209. 247
' Det var »ent på iiftoii«Q den b april ^ K«niung, C. v. Bcruer och eu tredje

iMikm af IegatioDRp«TM>iia]eii, en Italiemk >nedioat> Fagaani, nirvoro. L. P.

II. 960.
3 Se Horn till K. M:t, Mo>kva '»/^ i ^Le^aternas bref tUl K. M:t

ock Uoriu jrttranden i rådet "/gt '^/s 1^^» otVao oit. H. F.
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iMa flrån Moskva hade Horn åter erAurit, att ftiterrtkamea

stjärna vore i stigande: de hade haft en privat andiens hos

tsaren och åtnjutit större ära än svenskame. Man tycker sig

bakom dessa uppgifter kunna spåra ryssarnes taktik. Mellan

de bada ambassader, som, motarbetande hvarandra, erbjödo dem
sina tjänster, sträfvade de att hälla eu viss jämnvigt. Medan
de sökte pejla den enes afsikter så väl som den andres, undveko

de att bestämdt antaga eiier förkasta någonderas anbud för att

vul behof kanna använda den ene eller den andre eller ock —
ingendera.

^

Sedan ryssame den 8 april lämnat sin allra sista resolntum

och den sista »examinationett» af fångar fSniggltt dagen dii^

elter» .fans fftr de svenska sftndebnden ingen som hftlst anledning

att stanna kvar i Moskva. Den 9 april föides till deras »hof»

de skjatshistar, som behöfdes för afresan, och den 10 lämnade

de Moskva.* Sändebuden foro själfva i en tsarens kaross; åt

de förnämsta af sviten hade nian laiiat ridhästar ur tsarens

stall, men af trupper sågos inga andra till än trenne kompanier

dragoner utanför staden och öfverhufvud gåfvo ryssarne at at-

färden en vida mindre högtidlig prägel än de gifvit åt intåget.

I en litpn by straxt utanför staden gåfvo legaterna Ebers, som

medföljt dem dit, ett memorial/ hvari han bl. a. beordrades

' Till dessa Horns hemliga underhandliDgar i Moskva har Hernev ankuutit

dan atörsta delen ef tina beskyllningar mot Horn: den penninffosumma — Levia
NoTnf^^s fordrsTi — «om Proiitjistjev lofvat denne vid Kardis, skulle han nn vid

åt&aa sekreta koutereuser sökt utfå. Mitt material tillåter mig hvarken att bekräfta

eller Tedeilifrgs deem beelylliiingMr — bnlket för ofrigt men ar en skyldighet

för eu Hengt Horns biograf än vid en skildring af här ifr&gavarande art. Men
jag vill framhålla, att det vigst u-\i- är ogannolikt. !>ft Horn jiimtc det han i

memorialen yrkade pu utbekommandet af N:» foidniu, aiveu enskildt urbetiit härför,

alldeles oberoende af om han af Prontjistjev fStt löfie p& deo eller ej; att detu
dock ingHlundn vtirit enda syftet ined hans hemliga konferenser, om hvilka* fjrent-

liga mil Bemer, såsom en underordnad medlem af legationeo, sv&rligen hade någon
k&nnedom ; att det ar SBnooUkt, att rynanie räkt muta Hora f5r att p& ä lätt möjligen

kunna undgå befarade traksMerier med Sverige. Som uttryck af dena förbittring

mot Hnrti, dS de fnnno. att de«sn försök ej bnrit onsknd frukt, skulle man jn dl

kunna unee de beskyllningar mot deune, de trumBtalde inför Berner 1662 och
hvilka denne trenne år senare fann för godt att bringa till ofFentlif^ten. till-

^mde med hvarjehanda fr^n ^^kiUln hlll hopF UTilndt skvaller.

* Den 'Vt lu>^> siiiidebuden och nviten erhållit de a^vanliga nreaenterna.

HfMm erlidll demntom Tid afreaan bl. a. >eB gångare ocb en ainiaii, ann pevaianak
häfit'. < ch efter denna tillsändes honom en korall. Han bar deBsutom af tsaren
fått 2tX}0 dukater. hvilka han dock nekat mottaga; se protokollet vid det nfvan-

nämnda iörhörel. Enligt Bemer skulle denna samma varit det enda Hora kuunat
nttt af Lavia Nnmem livrdraa, men Hen bav sjålf förUarat, att Ina ^ knMwt
utfå >en prnning» af denna, oek det ar meva tannolikt, att ^fran vant nfbeéd

att mata honom.M L. p. pp. m ff.
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att laga, alt den utlofvsde tomten i Perejaslavl sa snart som

möjligt upplätes åt den svenska kronao och att de äinui ej liis-

gifna fängarne — enligt aftal, ätVen sådana, som antagit »gre-

kisk» religion (!) — m%å all mOjlig skyndBAOibet fdninde» tiU

gråDsrai

Med någon kftnsla af egentlig fimmgåag i sina diplomatiska

vårf kunde Horn och hans kollega ioke Unna Moskva. FYeden

Yta visserligen beswnn af tsar Alezei, och i det svenska handels*

hnset i Moskva, där in^n ' »kommissarie» snttit sedan 1655, satt

iHi ater en sådan. Men ai' sina iiiant:;^ *>n8knine:smai hade de

icke lyckats genomföra andra än sådana, iivilkas uppfyllande helt

enkelt kiäfdes af själfva freden — och äfven dessa ej alltid fiill-

8t4ndigt; inga nya förmåner hade de kunnat bereda den svenska

handeln i Ryssland; resoltaten af försöken att motarbeta Österrike

hoa tsaren måste anses som ganska tvifvelaktiga, och fifVen i

rent yttre afseende ansågo de sig hafva bemdtts med bristande

aktning.^ Sttee var då, som vi nn skola se, de ryska sände*

badens framgång i Stockholm.

IV.

Den 19 dec. hade den svenska regeringen tagit sig julferier.
*

Mer än en manad liade då förflutit, sedan utrustningen af am-

bassaden till tsaren försiggått. De ryska sändebud, mm vän-

tades, måste för årstidens skull taga landvägen kring Finska

viken, hvilket betydligt skalle fördröja deras ankomst till Stock-

holm, och för deras resa genom Ingermanland och Finland hade

r^eringen redan vidtagit de åtgärder, som ålågo henne.' Från

denna sida fSrefanns sålnnda intet hinder för riksförmyndare

och riksråd att taga sig en grandlig hvila efter höstens mödor.

De gjorde det ock. Ännu var den tiden icke så aflägsen,

då särskildt inrättandet af de stora rikskollegierna för alltid

* SI hade de icke erhållit nlgot rekreditiT af tMOen, såsom diplomatink sed

fordrade, och deru afskedHnndieiu hade försiggått i en saI, i hvilk^n blott »ände-

bad af underordnad rang brukade mottagas. Horn i rådet ofran cit. K. P*
» B. P. 1661 (P. III).

» Order tiU landih. i Viborg Töruflköld och i Abo E. v. d. Linde den 'V,, R. R.

S. d Wef ståthållaren i Narva Areudt Möller af regeringen förordnnd till deras

prigtav under resan ^därs.) men som denne insjuknade, aatte B. Uoru i h&m ställe

Mlnr. Adrian Mäller, aom ock mottog dem Tid gränsen och ledsagade dem till

Stockhola L. P. pf. 17 f.; jfr HdnMclk tUl K. BCit 1661, % 16^»»
^ 15.
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kallade herrarne af Sveriges rikes råd frän provinBonagnatemaa

af statsomsorgei mera sällan oroade lif till den trägna syssel-

B&ttniiiizeii med statens värf, de små som de stora, i hufvud-

stadeii, riksstyrelsens medelpunkt. An kände de därföre en viss

ovana vid denna sakernas nya ordning och skyndade gärna, da

tillfälle bjöds, tiUbftka till sina slott att där njuta lugnets behag

oob JandtlifveU ndjsii. Hvad ainkildt Kjurl XI» förmyndai:»

aagar, k&nner man, att de stendom tUi oeh mmmI vid syniMrligwi

viktiga tidpmikter Tftndo hufvndstadeo oob riksbwtyreii ryggen.

En iådan tidpiinkt kunde emellertid ieke na eftgae vara för-

handen, och det må därföre anses för mindre anmärkningsvärdt,

att år 1H62 lifverläiigningarne i radkauiiiiaren kunna saizas liafva

tagit sin böijaii egentligen förpt efter midten af februari manad.

Af riksämbetsmännen var det emellertid äfven då blott tvänne,

som plägade närvara: drotsen och skattmästaren. Yrangel var

fortfarande i PominerD, De la Gardie nppehöU sig änna på sitt

Leckö, och rikemankflftmfaetet stod, som bekant, obesatt efter

Kaggs död.

De ryska angelägenhetema togo na sa godt som genast re-

geringens upprnftrksambet i anspråk. Den 26 febr. upplästes i

rådkammaren det bref, hvari Horn och hans kolleger omedelbart

innan de foro öfver gränsen underrättat sin regering om för-

loppet af underhandlingarne vid Plysamönde; det framgick af

detta, att de ryska sändebuden redan den 23 jan. kommit in på
svenskt område. Några dagar därefter — den 8 mars — för-

mälde Claes Rålamb, som vid denna tid var landshöfding i

Upland, i rådkammaren, att de redan varit på Ekerön ock där-

ifrån tagit vSgen på Qrisslebamn. ^ Man hade sålanda all an-
ledning att skyndsamt vidtaga åtgärder f5r deras mottagande.

Under sin vistelse i Stockbolm, liksom förut nnder resan,

skulle de ryska sändebuden vara den svenska kronans gäster;

»logementers^ uiåste således anskaffas för deras räkning och

»traktamente:» anordnas. För deras mottagande, f(>r de h()^tidlig-

heter, som föranleddes af deras ärende, ja snart sagdt tor deras

dagliga lefnadsordning måste ceremoniel uppgöras, och detta fdil

sig icke så lätt i detta de yttre formemas ocb ceremoniernas

tidebvarf. Hår gåide att i den mån tiilgångame medgåfvo gifva

' R. P. 1662 (Fntne II). Ben ryska ambassaden uppgick till omkring 120
perfloner; se bief af de lyak» tiaaebiiden tiil de srenska Ptokov *Vi« 16^-
pp. 5 ff.
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uttryck åt den svenska kronans höghet; tormerna måste, s.i vidt

möjligt var, likna dem, som brukades i Moskva vid dylika till-

fällpn, orh om ryssarne, såsom man kumlc toiiitse, skulle söka

ätt taga sig något företräde framför svenskame, måste detta

förhindras. Omedelbart lade regeringen visserligen icke band

vid de otaligik småfrågor, till hvilka de måog» fonnAlitetenia

aå«te gifva anledniog, utan lämnade delta ät underordnade

myndigbeter, i Mmsta mmmet natnrligtvis &t kanslikoHeginm.

Men sj&lfva faetetilielaen af dem »kedde dock genom benne, odb

d«8Mitom togo detea myndigheter oupphörligt henne till råde i

tvistiea tall. Sa kom före och efter de ryska sändebudens an-

komst mycken tid att förnötas i rådkammaren med diskussioner,

om enkedrottningeii vid ryssarnes första nndipns honie placeras

till höger om konungen, »längre ned^, eller till venster, men
»lika högt», eller om ryaearoe under sitt heleningstal till honom

ikalle behålla sina mössor på eig eller eji m. m. af samma art

Man hade nrspmngUgen tinkt att fdr» rysaame landvigen

in till Stockholm, men riksrådet Bengt Skytte, som Jämte någva

andra af regeringen f5rordnats att nppsätta »processen» för deras

intag, hemstftlde den 13 mars i rådkammaren, haniyida man ej

i stället borde föra dpm sjövägen; pa det sättet skulle man
kunna dölja sin biist pa rytteri, hvilket vore så mycket nöd-

vändigare, som ryssarne brukade ^^prala» med ett talrikt sådant,

Qär svenska sändebud kommo till Moskva.^ Förslaget gillades,

och den 16 mars afreste »hoimamtralen» Richard Clerck med
tvänne »galejor» samt »jakter» och »espingar» till ett antal af

18 till Stoeksand att mottaga ryssame; i hans sällskap befann

sig ryske translatom Brandt. Ftot den 19 ankommo emeller-

tid ryssame dit. Under ceremonitvister, liknande dem, som
brakade förekomma i Ryssland, stego de ryska sändebuden ned

i >ealejon)a»; svensk lösen gafs gång efter au nan under f ärden

genom skargårdens klippor, besvarad vid inseglingen i Stockholm

med salvor från flera offentliga byggnader. Men mellan Clerck

och ryssarne talades intet »skriftvärdigt», utan blott om »skepp,

galejor och jakter.»

Vid strOmmen midt emot Tre Kronor hade man lagt en

hiygfSa i och fbr ryssames mottagande. Där mötte dem i vagnar

fltne landshöfdingen Lars Fleming och landshöfdingen i Krono-

' Ofran rit. R. P. Slcjit* företnidrln i rikskRn«lprens frÄnvaro denne, slflOB

tisx&TUA viMj föroiodligen tat han nu det äldsta riksrådet i kanalikollcgium.
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bergB Iftn Göran G-yllenstjma, hvilka af regeringen fftrordnate

att »beneventeias dem. Genast började man ceremonitvister.

Skulle de svenska herrarne stiga ur sina vagnar före eller efter

ryssarnes landstigning — det vnr fraizan. Slutligen enade man

åig om att komma samtidigt. Sedan därpå den högtidliga häls-

iiiiig6D försiggått, fördes rysaarne efter en omaoigsfulit uppg,}ord

»pfocesa-ordniogi till de »logementer», som voro iordningAStälda

åt dem i Tr« Kronor. Öfverallt tiiagdos memiiBkooiasflor om-
kring^ dem.^ Kommo ock rycka ambaieader under denna tid

icke eå sällan till Sverige, så erbjödo de dock alltid fSr eveoaka

ögon ett säreget skådespel och begapadee med samma nyfikna

intresse, hvarmed vi i vara dagar åse en ambassad fran K.ina

eller Siam — om icke med större.*

I mera än en månads tid stannade Boriatinskij och hans

kolleger i Stockholm, af den svenska regeringen behandlade på

angefär samma sätt som Horn och hans kolleger i Moskva af

den ryska. De anvisade tlogemeoten» voro så ytterligt trångpt,

att man icke kunde undgå att genast bifalla ryssarnes begäran

om upplåtande af nya, och »traktamentet» var knappt, men äfven

i detta fäll genomdrefvo ryssame en fdrbättring.' Liksom den

i7ska regeringen anstält pristaver bos Horn och hans kolleger,

så forordnade den svenska understatliallaren Udde Odla och

majoren Peter Hoiizhusen till pristaver hos de ryska sände-

buden; dessa besökte, såsom deras Jikar i Moskva, da och da

de främmande sändebadeu i deras »logementer^ för att höra, om
dessa hade några önskningar eller klagomål att framställa, och

från sitt regering framföra svar på sådana eller hemställanden

i öfrigt^ Om ryssarne i Stockholm voro lika afspärrade från

' Prot. Ofh haudl. aug. Jiyslca LogaticmeM koofereDser och audicuser i Stock-

holm 1662 (betecknaa i det följande F. H. L.). Sjalfva protolcollet, som aannolikt

är fördt af Brandt, börjar med 'Va» då Clervk afreste till Stocksund, och elutir

med ^'5; det ligger i föreii-n!]' iiit-d radsprntolcollen från denna tid (Franc II, Arv.

Gustafsson), där ej annorlunda särskildt är angifvet, till grund för den följande

skildringen af de ryska sindebudens verksamhet i Stookbolra.
^ Hvilken uppmärksamhet den lyska ambassaden väckte äfven inom dåtidens

högre kretsar i Stockholm, finner mm af d. v. kannnarherren Johan Ekeblnds bief

till sin fiar öfverste Kristoffer Kkeblad, l>e la Gardiska Årchivet, IX ss. 17 fif.

' Ben "/j hade ryssnme »spotskeligen» sagt, att de i Bloekve lefile Icr&sligt

med *gllB, kalkoner, ankor, grisar, lam och höns», noi i Sverige blott iinge ox-

kött, ^om man i RysHlund blott brakade ge >t}änare och gemena folket», och dessa

ord verkade förhöjning i »depatatet». P. R. L., j& R. P. 1662 (Arv. 6:son)
* UnilmtviHiom ver endait Ödle lios ryssame. Som tolk ^änstgjorde eUHd

Brandt, hvilken n&gon gång infann sig en^am enligt uppdrag från kansliet eller

p& kallelse af ryssame. Oupphörligt finner man Odla och Brandt uppe i rädkam-

maren, där de redogjorde för ryssarnes önskningar och mottogo resolutioner på dessa.
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den yttre verIden som svenikanie i Moekva, d&rom lårana de

akter jag användt ingen tillräcklig upplysning. Men man kan

vaia fullt öfvertygad oui, att de voro underkastade eu ganska

noggrann bevakning.^

Må vi nu se till, bvad Boriatinfikg och lians kolleger ut- -

rättade i Sverige!

Att öfverlämna eiu herres ratifikationsliref var, som vi veta,

deras nftrmaete ärende, och knappt hade de inatallerats i sitt »hof»,

innan de genom prittaverna begärde andiene^med det snaraste.

Men detta blef dem ingalnnda beviljadt. A ena sidan ansåg

man sig icke medhinna de nOdiga förberedelserna före påskveckan,

och under denna ville man lika litet i Sverige som i Hyssland

taga befattning im l nagia offentliga artnden, å den andra borde

rikskansleren om möjligt närvara vid detta tillfälle. Man hade

också den 19 mars skriftligen anmodat honom att infinna sig i

hufvudstaden, åtminstone till femte dag påsk, d. v. s. den 3 april.

Den dagen kom han dock ej, och audiensen, som den 26 man
bestämts till den 5 april, måste därföre nppskjatas.

Dröjsmålet väckte i hög grad ryssarnes missnöje. Emeller-

tid hade de några ärenden att andraga före audiensen ech begärde

därföre den 3 april att fa konferera med något af den svenska rege-

ringen utsedt ombud. Denna utsa{i härtill en af tjänstemaum ii i

kanslikollegium, sekreteraren Jonas Klingstedt, denna tid ofta

använd i diplomatiska värf, som dagen därpå infann sig i rys-

sarnes thof».

De klagade då öfver dröjsmålet, men dessutom begärde de, så-

som Horn gjort i Moskva, att vid den första audiensen blott få lämna

sitt kreditiv och rati€kationen först vid samma tillfälle som den

svenska regeringen skulle afgifva sin högtidliga bekräftelse på freden.

Härtill kom ännu en fordran. Blott med yttersta svårighet hade

man vid Kardis lyckats förmå de ryska underhandlarneatt medgifva,

att den svenske konungens person vid fredens latificering finge er-

Hvail som förfiig;(|^ick vid pristnvpriins besök hos de ryska Piindfbudpii, fördes ä

svensk sida till protokoll och bildur hutvudiunehallet af det ofvaa Qumoda proto-

kollet i P. R. L.; msa kui vara viss på, att det äfven npptecknadeB i ryuurnet
Ic^tioosprotokoU.

' Att man ä deras vägnar sörjde for valet af umgrnigf. visnr följade*. Srhcrinir

Roceakuue aumiilde i rädet (K. P. Trauc U, Arv. (j.:8ou), att det i Stockholm
hiatB en ryss, §om förde en >olidli(|r korrespoDdeoa» med lyuRT och som möjligen

kunde ouitÄla något >prejadicerligt> (ör stindebiiden, niir de kommo. Hrgi ringen

rcBulverBde då. iitt denne skulle Xaittagas, fönw till Uppsala ouk kTarkiillafl där,

flå luuge dessa voro i Sverige.

UUi. Tidskrift 1891 10
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gftttas genom eokedrottningen oeb de fem rikiåmbetomAnnen. ^

Na hade emellertid de ryska sändebuden redan vid Plysamiinde

funnit, att. Wrangel icke underskrifvit det svenska ratifikations-

brefvet, som skalle lämnas tsar Alexei. Komna till Sverige,

fingo de veta, att riksmarsken, hvilken dock undertecknat detta

bref, sedan dess aflidit, och att Wrangel fortfaraode var långt

borta från Stockholm. Skalle nu tsaren vid fredens edliga be-

kräftelie till och med stftUas i jämnbredd med yikarien vikarier

{6t den evenBke konangen? Det finge ej eke; helt kategoriskt

begärde rysBarne, att Wrangel skulle bemkallas och riksmarsks-

ämbetet besättas.

Klingstedt framförde dessa fordringar. Regeringen gaf sitt

bifall till ryssarnes begäran att få uppskjuta ified ratifikations-

brefvets öfverlämnande, hviikct emelleriid ej kom att l)etyda något,

då dessa sedermera återtogo den, men naturligtvis hade hon ingen

lust att för en formalitets skull hemkal la Wrangel eller samman-
kalla en riksdag. I enlighet med regeringsformens föreskrift förde

-

i krigskollegium riksrådet Axel Lillie, i amiralitetsko]leginm

riksrådet Bjelkenttjerna presidiet, ' och dessa kände ja besvärja

freden i marskens och amiralens ställe. Då Klingstedt enligt

order »remonstrerade» detta f5r ryssarne, förklarade de i början,

att de ämnade vänta, Lill dess W langel liuiiiie till Stockholm,

men då den svenska recerinjren botade att klaga på dem inför

tsaren, om de sökte kränka Sveriges rikes ^fundamental lagar»,

föllo de tills vidare andan: frågans afgörande kunde ju utan

skada uppskjutas.

Den 5 april infann sig ändtligen De la Gardie i rådet under

ursäkter fdr sin långa frånvaro, som hade fftranledts af en »legi-

tim» orsak. ^ För audiensen borde det således icke läogre finnas

något binder; den utsattes s. d. till den 8, då den ock egde

rum i det närmaste trenne veckor efter ryssarnes ankomst till

Stockholm.

' Se förf:8 ofvan niif. arb. sid. 135 f.

* Dessa riksråd voro näml. de äldste bisittarne i de resp. kollegierna; jmf.

ä 4 i >1660 In additameiit» I Frågan, hani rilcsmarakaiiDbetet iknne skStM
«fter Kaggs död hude emellertid framkftlltit långa ufverl&ggningor inom regeringen

och först Icort förut vunnit en lösning; se Tham anf. nrb. nid !-^7 f
, 19» f., diir

iifven, sid. 201 f., en flyktig uppmärksamhet egnats &t de underiiandliugar mellan
Srerige och Ryttland, jag har skndnr.

' Kniigt bref af Sen höll. ministerrcsldenten i .Stockholm Heinsius till sin

regering, dftt. 1662 "/», texc. »f Jf xyxell, mt arb. IV) skulle denna or*ak

varit sjukdom.
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Den försiggick på rikssalen. Den unge konungen satt på

sin tron med enkedrottningen till venster ora sig; nedanför voro

de höge riksämbetsmäniien och riksråden placerade. De ryska

sändebuden lämnade sitt kreditiv och sitt ratifikationsbref * jämte

de sedvanliga presenterna. £fter aadiensen trakterades de å thofvet»

af riksråden Grnstaf Poeae och Svante Banér; här liksom i Moskva
tvistade man om platserna vid bordet och ordningen af de offi-

ciella skålarne.

Det g&lde h&rpå fOr den svenska regeringen att utse kom-
missarier i och för konferens med de ryska iegaterna. Det skedde

den 9 april; de utsedde voro riksråden Bengft Skyttr. kr» ut

Kurk, Gustaf Posse samt den sedan sh fräjdade J olian Gyl-

lenstjerna, vid denna tid kansliråd — förnäma personer, såsom

vi se; blott sådana borde utses till :»konferen8herrar>f Den 10 och

12 sammanträdde dessa med de ryska sändebaden i den »lilla

rådsalen»; Brandt tjänstgjorde å svensk sida som tolk.' Under

den fSKreta af dessa konferenser vände sig samtalet nästan nte-

slotande om den formella tvistefråga, som man uppskjutit, men
därfttre icke löst: frågan om riksroarsksämbetets besättande och

Wrangels lieinkallaride. Kyssarne voro envisa: att en ny riks-

niarsk icke tillsattes, det skulle de väl i värsta fall kunnat finna

sig i, men att riksamiralen icke skulle underteckna den »ändteliga

fullbordansskriften» och i egen person besvärja freden, det vore

otillständigt. Förgäfves sökte man lära dem svensk statsrätt,

förgäfves bibringa dem ett begrepp om arten af den styrelse, lad-

ditamentet» af år 1660 skapat — en visserligen icke sa särdeles

tacksam uppgift — och fUrgäfves frågade spotskt Bengt Skytte,

som i allmänhet förde ordet å svensk sida, om det var Sveriges

konung eller de ryska sändebuden, som autoriserade svenska

änibftsmäu. Slutligen begärde ryssai ue, att kommissarierna skulle

inliämta besked i saken hos sin regering. Dessa gingo då upp

till rådkammaren, men funno icke regeringen samlad. Bengt

Skyttes förslagna hofvnd fann dock en utväg, som han ansåg

»helt försvarlig» för henne. På stående fot uppsatte man en skrift,

som uttalade ett bestämdt ogillande af ryssarnes fordringar;
*

denna upplästes sedan inför dem såsom den svenska regeringens

• Finnes i orig. dat. 16G1 i R. A.

' Det vid dessa koaferenser förda protokoll finaes i R. F. Franc II, fol.m ff., S80 ff., mmt i P. R. L.
' Denna jig iekn fannit nlgoutidei, idml ntt doa timghMl tit dtttn, sr

uppenbart.
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ultimatum. Ryssaine begärde ladiuin att .delibereia.' »åken och

en kopia af resolutionen; dessa önskningai beviljades.

Vid den följande konferensen återupptogs frågan, men stäides

då i samband med en annan af större betydelse. Vid Plys»-

m&nde hade rysMume, såsom vi sett, tegat med »discrepantzen» i

fråga om fångarne; nu funno de lämpligt att bringa saken på tal.^

Från tsaren bade, förklarade de, en särdeles viktig under-

rättelse nyss kommit dem till Hända. Då de svenska sände-

baden i Moskva dfverlämnat sitt ratifikationsbref, bade man fiinnit

en viktig olikhet mellan detta och det ryska fredsinstrnmentei:

i punkten om fånganie saknades några ord i det förra, som stodo

i det senare. Med anledning häraf hade tsaren beordrat sina

sändebud att hos den svenska regeringen fordra en rättelse. En
sådan fordran hade i sanning sitt fulla berättigande.

Vid K^ardis bade nämligen Sveriges och Rysslands sändebud

ttfverenskommit, att den ifrågavarande punkten i båcUt iostm-

menten skulle få den lydelse, den verkligen hade i det ryska, och

till underpant bärpå hade Bengt Horn lämnat de ryska sände-

buden ett koncept med denna lydelse under löfte, att det svenska

instrumentet skulle skrifvas på samma sätt. Men detta löfte

bade han brutit: i det svenska instrumentet biefvo de ifråga-

varande orden icke insatta, men den ryske tolk, som användts

vid den slutliga kollationeringen af delta, von Deiden, hade vid

tillfället varit så sjuk, att han ej märkt felet däri. Vid Plysa-

mände, då det svenska ratifikationsbrefvet granskades, bade man
visserligen haft ett godt tillfälle att märka detta, men då hade

von Deiden först blifvit alldeles dödssjuk och sedan aflidit; man
hade därföre på rysk sida måst använda den svenske translatom

Renning, och denne bade visserligen omnämnt några mindre be-

tydande fel i den svenska ratifikationen, men alldeles förtegat

det viktiga felet i fråga om fiuigarne, I Moskva hade emeller-

tid detta, som sagdt, blifvit up]>('nbart, och nu begärde de i en-

lighet med sin tsars order, att den svenska regeringen skulle

ändra det; förrän detta skett, kunde de icke utlåta sig öfver

hennes fordran, att de måtte uppgifva sitt kraf på en riksdag

' RysBorut-H [iruuincntcriiiL; fitera^ps tnvclvot nfnllstiindifft och orediift nf kon-

fereuäprotokollet. Jag autör <leu biir med leduing al det ofvau uäutuda bref,

•om tnreD med Berner tilltiiide Bvenslca reKeringen; detta iniidilller en fullt klar

och tydli;; nrs^umoiitcrlui;. om hvars hufviulgakliga öfverciiMliiDmolM med de lyikt

söndebadeus man icke beliöfver hysa några trifvelitmåL
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och riksamiralens hemkallande. Till stöd för deana sin be*

rättelse uppvisade de Horns koncept.

Så ryssarne. Det är, som vi ftnna, en helt aitnaii fram-

ställning af 9diBerepaDtzeQfi» uppkomtt än den Bom otva,n gifvits.

Mellan dessa båda har man att göra sitt val — ett val, som

icke synes mig svårt.

Min ofvanstående framställning stöder sig hafvndsakligen

på en källa, som man måste tillmäta en mycket hög ^vaå af

historisk trovärdighet: ett protokoll, hållet vid ett tonnliirt för-

hör, uppgilter, som frampressats af edi^vurna personer. Att ett

bestämdt syfte har legat bakom den framställning, som, nu fram-

förd af Boriatinskij och hans kolleger, sedermera ständigt upp-

repades från ryskt håll, behöfver icke i och för sig stämpla

den såsom sanningslös, men väl är det egnadt att försvaga dess

kraft, då andra skäl finnas att betvifia den. Och sådana saknas

sannerligen icke.

Det är visst, att, strax efter det Horn i Moskva nekat att

ändra sitt ratitikationsbref i fråga om fangarne och vid samma
tid som man där i memorialet af den 10 mars i dunkla ordalag

förespådde ett aftal > i Stockiinlm i fråga om »discrepantzen*, en

rysk express afsändts fran denna stad, hvilken i Narva inför

Helrofeldt uppgifvit sig vara sänd i »viktiga ärenden» och skynd-

samt befordrad af honom utan tvifvel ankommit till Stockholm

före den 12 april. ^ Det var denne tolk, som, enligt hvad man
ständigt upprepade å rysk sida, skulle medfört de första instruk-

tionerna i fråga om »discrepantzen», hvilken först straxt förut

blifvit känd i Moskva. Nn låter det Ja tänka sig, att han

verkligen medfört några instruktioner i den omtvistade punkten.*

Men det är i högsta ^rad otrolifzt, att han skulle medftirt de

för.9fa instruktionerna härom, och fuilkomli^zi oniojiigt, att den

ryska regeringen icke kände till »discrepantzen», förrän Horn och

hans kolleger gåfvo henne sitt ratifikationsbref.

Fårutsatt, att Horn vid Kardis verkligen skulle lofvat de

ryska sändebuden att insätta de omtvistade orden i det svenska

instrumentet, men sedan sökt bedraga ryssame, huru är det väl

möjligt, att dessa, som så noggrant plägade granska alla svenska

' H. tiU K. M:t, Nwrv» »V», Ingr. n:o 15.

' T. ««. medddsik, att Hora nekat Södra den i Moskva, i följd häraf inskärpt

BodTindiglieten att fSnnl Sveriges regering att ändra den och möjligen aoTiMt det
sitt, hvarpl de lydn lindebaden Ira^e gå tiUvign härvid.
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aktstycken, icke skalle omsorgsfullt öfvervakat, att detta löfte

hölls, huru möjligt, att dems tolk varit sa slö, att han ej vid

kollationeringen sett upp just vid en af det svenska instrumentets

viktigaste punkter?^ Och skulle ock sändebuden och tolken

ingenting märkt vid Kardis, är det väl tänkbart, att man i

»posolskij prikaz»f dit instrumentet naturligtvis förts, icke skulle

upptäckt »discrepantzen»? Men har så skett, då måste åter deD

ryska regeringen hafva beordrat Boriatinekij och hans kolleger,

redan då dessa lämnade Moskva, att söka genoiDdnfva en ftndring

i det svenska instramentet^ om mdjUgt redan vid gr&nsmötet med
de syenska s&ndebuden men i hvarje fall i Stockholm. Till

dessa sk&I kommer ännu ett, det starkaste. De ryska s&nde-

baden medfSSrde från Moskva Horns koncept, ja, de hade t. o. m.

enligt sitt eget påstående icke med sig någon annan kopia af det

svenska instrumentet än detta koncept." Men da dess betydelse

icke lag i de oväsentliga fel, de ryska sändel)uden anmärkte vid

Plysamiinde, utan just i den viktiffa >d!S( lépantzen» om fångarne

— huru skulle den ryska regeringen hafva kunnat lämna sina

sändebud konceptet utan att känna denna »disci^pantz»? Alltså:

det var icke genom den svenske konungens ratifikationsbref den

ryska regeringen först fick kännedom om »discrepantzen»;^ de

ryska sändebuden vid Kardis hafva med all säkerhet icke blifvit

öfverlistade af Horn, och den berättelse, Bengt Skytte och de

öfriga svenska »konferensherrarne» fingo till lifs, var en dikt

Men så dikt den var, kom don dock att göra den verkan,

som åsyftades. Då »konferensherrarne» meddelat sin regering

ryssarnes nya fordran, fann denna visserligen saken sällsam och

* Betts l&t«r enilagt ttoka sig, för så vidi lom tolksB sknlle miit«tt §f Hora,
men härom finnes alls icke någon antydan. D&remot har frta STcnsk sida fov-

aekata, att v Dolden varit sjnk vid Kardi».

^ Se bl. a. den ofvaa näamda »revers», som lämnades ryssarne vid Ply-

samunde.
' En frSgH. Som eiTii ll rti i Hgger nära till hnrids. -jr (lennn: epdo tsaren full

kännedom om hvad som försiggått vid Kardis eller bar han af sina aiiiidebud förts

bakom ljuset i fråga om »discrepantzens» tillkomstP T saknad af ryska liandliugar

kan jag naturligtvis ej besvara den. Det senare alternativet förefaller naturligast, men
det finnes ett och nanat, som tnlar för det förra. Så har mm i Ryssland nnder

mar» månad på alit sätt uppehållit poster, som af Helmfeldt sändes till Horn och

hans koll. i Moakra. H. till K. Mtt, Narva, »»'V^, till De la Gardie Qmfr
hilrittiinl. FrSu rysk sida jiustods sedermera, att detta skett, eTiicdau grrmsom-

rädet mot Sverige varit pestsmittadt, men detta läter onekligen en smula otroligt.

Från svensk sida påstod man åter, att man i Ryssland velat afbryta all förbin*

delae mellan de STenaka sändebuden i Moftkva och deraa regaring. Detta ar ook
mycket sanuolikt: men i så fall synes den lyska regeringen varit medveteii om
att hon ej dret rent spel.
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undra (io öfver, att legationsprotokollet frän Kaidis icke innehöll

något ord om denna fråga eller att Horn icke eljest meddelat

något därom. Men hon hade inga medel att gendrifva ryssarna

uppgifter, Horns koncept syntes tala för sanningen af dessa,

och för öfrigt fann hon hela »discrepantzen» vara af Jånif5reUe-

vis ringa betydelse.^ Så beslöt hon att genom en eftergift i

denna fråga tvinga ryssame att gifVa vika i den andra.

Det var förvisso ett olyckligt beslut, och skulden därför

drabbar i främsta rummet de svenska sändebuden vid Kaidis

och främst bland dem Jiengt Horn. Men med erkännande bäraf

måste man dock förundra sig öfver regeringens hållning. Hon
visste väl, huru man a rysk sida svikit sioa förbindelser i fråga

om fåogame, och detta hade väl bort mana till största försiktig-

het gent emot uppgifter af halt som dessa ryska; hvad betrttffar

det föga rimliga krafvet på en svensk riksdag och riksamiralens

hemkallande, hade detta väl förtjänat bemötas på annat s&tt.

Återkomna till konferensen, gjorde svenskarne ett lamt för-

sök att förmå ryssarne låta denna senare fordran falla. Men
uaturliiztvis lyckades detta ej. Så måste de da lofva, att den

svenska regeringen skulle lata införa i ett särskildt bref ord för

ord jjunkten om fängarne med den lydelse den hade i det ryska

instrumentet och gifva sin formliga bekräftelse åt denna däri.

I stället afstodo ryssarne från sitt yrkande på riksmarsks-

ämbetets besättande och riksamiralens hemkallande från Pom-
mern — dock ingalunda vilkorslöst. Den svenska regeringen

måste lofva att i ett särskildt bref till tsaren omnämna, huru

kraftigt detta påyrkats af hans sändebud.

Vid sidan af de frågor, för hvilkas behandling vi nn redo-

gjort, voro äfven några andra ni mindre vikt a bane. Men dessa

vuru ej många, ty ryssarne kommo ingalunda med en sådan

mängd >^gravamina» som Bengt Horn och hans kolleger, och den

svenska regeringen å sin sida kunde icke gärua af dem vänta

sig definitiva svar på sina önskningsmåi.*

' Detta empdau slldnna fiingftr, som i Ryssland antagit >grt'kisk> religion,

borde anses tillhöra den i båda instrumeuten nämnda kateKorien af tingar, som
Tille tUniift kvar i det land, där de voro: ryssarne skalle sålimda icke i etk Tim<-

nit något med tilliigget. Jmfr den ofvann. relationen till riksdagen 1664. Si
hade uck varit fallet, om ej xyn»rne förstått att omdöpa svenska fångar mot
deras viija.

* Liksom i Moskva memorial ook rosolntioner vdlades mellan de svenska sån-

debnden och »posolskij prikoz», så har sannolikt rörunde dessa småfrfigor tn och
aanan skrift vexlats mellan de ryska sändebuden ock kanslikollegium genom dess
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För henne återstod sålunda nu att gifva Kardis-freden

sin högtidliga bekräftelse. Det kom dock att dröja en tid, innan

denna akt kunde försiggå. Den svenska regeringen tvistade med

de ryska sändebuden om platsen för ceremonien; gammal sed

kräfde Storkyrkan, men af sparsamhetsskäi ville regeringen för-

lägga akten till rikssalen, där ryssarne i så fall kunde erhålla

sitt afsked omedelbart därpå. Men ett sådant afsteg från god

ordning kunde dessa ej tillåta, och så gaf regeringen vika: den

16 april beslöt kon, att eden skulle afläggas i Storkyrkan och

ryssarne därpå erhålla afskedsandiens på rikssalen. Man borde

på förhand gifva dem del 'såväl af »fullbordansskriften» som af

de båda i konferensen den 12 april utlofvade brefven. Den 16

fingo de ock kopior af dessa, den 19 af den förra och godkände

efter några smärre ändringar deras innehall.

Den 21 april kunde pristaverna underrätta ryssarne, att

fredsbekräftelsen skulle ske dagen därpå. På morgonen den 22

erhöUo de presenter från den svenske konungen. ^ Kl. 10 f. m.

hämtades de af Fleming, Gyllenstjerna o. a till Storkyrkan.

Då de kommo dit, var redan al!t i ordning: till höger om altaret

satt konungen på sin tron, till renster enkedrottningenf nedan-

för riksämbetamän och riksråd. De ryska sändebuden placerades

midt emot DD. MM. Massor af åskådare trängdes i kyrkan:

'

det var icke så ofta man bjöds på ett skådespel af dylik art.

Sedan KKngstedt uppläst fredsinstrumentet* och »fullbordans-

skriften», förestafvade Bengt Skytte eden; med tvänne fingrar

pa bibeln aflado enkedruttningen. lirahe, Lillie, Bjelkenstjerna,

De la Gardie, l^iinie efter hvarandra denna tich underskrefvo

sedan »fuUbordansskriften*. Därefter öfverlämnades denna jämte

de båda brefven, som lofvats ryssarne,* åt dera. Hela akten

bar en religiös prägel; den började med en predikan af d. v.

pastor primarius, sedermera biskopen i Strängnäs Emporagrius

och slöt med Te deum och välsignelsen.

ombud ho8 rjssarne, Klingstedt. N&gra sftdaoa har jag emellertid ej fO&nit; i

hverje fall hafva de Icke varit nf någon egentlig betydelse.

' En specifikation på desaa önnei; i P R. L. Den 25 fingo de genom Ödla
och Jiraudt konungens och enkedrottuiugcii» »conierfeyer».

' Till 8,000 uppger dem £keblad i bref till fadren af den med appea-

liar afvexdrift.

^ Den SOtde pnnkten efter den lydelee, man nu hade gifyit den ifren å

eveDsk sida.

* Samtliga deasa aktstycken finnas i R. R.
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Pa rikssalen erhöllo därpå ryssarne sitt afsked och fingo här-

vid — 1 motsats mot hvad fallet varit med Horn och hans kol-

leger i Moskva — ett rekreditiv af den Bvenska regeringen.

Sedan trakterades de liksom efter deo första andfenseii af riks-

råden Banér och Posse i sina »logementer».^

Hemresan återstod. Redan den 13 mars hade amiralitets-

kollegiam beordrats att f5r denna ställa i ordning kronans fartyg

Hjorten; na beg&rde ryssarne att därjämte erhålla en »bojort»,

och denna anhållan beviljades dem. Begeringen ntsåg Adrian

Rosenmiiller — han hade adlats nnder sin vistelse i Stock-

holm — att vara ryssarnes pristav under återresan, liksom han

varil på ditvägen.^ Den 29 förkunnade pristaverna tor rysöame,

att Hjorten och hojorten» voro i ordning att mottaga dem, och

den 1 maj skedde afresan. Med samma »solenniteter», med hvilka

de mottRgits, beledsagades de till bryggan vid strömmen och

fördes från denna på »galejor» till den längre ut på redden lig-

gande Hjorten.^

Nöjda i sitt sinne kunde de ryska sändebuden nu vända

hemåt. Det var sant, att det icke var några särdeles betydande

värf de haft i uppdrag att utföra. Men så mycket större hade

framgången varit. Vid Kardis hade man i viss mån måstgifva

efter i fråga om fångarne, men nu hade den svenska regeringen

låtit förmå sig att i en viktig punkt underkänna sitt eget freds-

instruments ordalag för att i stället gifva full rättskraft åt de

afvikande i det ryska, och om de äfven ej lyckats genomdrifva

riksmarsksämbetets besättande och Wrangels hemkallande från

Pommern, hade de dock i det bref, den svenska regeringen ut-

färdat härom, fått en garanti mot efterräkningar från sin herres

sida. Men allra mest belåten kunde Prontjistjev vara. Såsom

andre man i legationen hade han ursprungligen erhållit mindre

föräring än Boriatinskij. Men under påstående, att han, ehuru

' D( n ntförlipa >y)rore88cn> för dessn ^ö^jtidligheter finnri i P. R. L. Eke-
blad luaiaar i sitt d^sb uauioda bref e& rcdugureite för dem. Kekreditivet finnes

i R. R.
' Tnstr. för honom, dat. i 1?. R. A(l(!l8brcfvct för "Roseniniincr, diit. '3

dirs., han säges vara »förfaren uti lofliga ezercitier och mång» spr&k> ock haf?a
frenomvandrAt »åtskilliga ntrlkes provinoter».

^ Jag vill här anmärka, att deo, såsom man kan tyckn, för stora vidlyftig-

heten i föreliggnnde öppnats till väsentlig rlel förorsfilciits nf min önskan att t

så nur åskådligt teckna de diplomatiska former som furekonunit. £n undersök-

ning nf ollkn tiders diplonnilakn foratcr fynes mifr, i iSrbidlende tagdt, olldelet

icke vSrdclös; ty frånsedt det kulturhiHtoriska intresset uf dessn former, kan okun-

nighet om dem lätt föraaledn miiipförstånd ?id bcdömnnde af rent historiska fakta.

^ kj i^uo i.y Google



134

yijgre, vore lika förnäm soin denne och under uttryckligt åbe-

ropande af, att han vid Keu Iis mera än någon bidragit tiil

fredsverket — vi känna lians kontVienspr där med Bengt Horn

— tilltvang han sig af den svenska regeringen ett »augnient> i

sin föräring.^ Så belöMde denna honom, sig själf ovetande, för

tillkomsten af tamraa tdiscrepantzt, bviiken han hjälpt till att

förmå henne annuUera!

« «
«

Vi återvända till Horn och hans kolleger. Den 10 april

hade, såsom vi minnas, dessa lämnat Moskva. Den 30 i s. m.

hade de hunnit till Novgorod. De stannade några dagar här:

Barckhusen borde installeras som »faktor» i handelshuset, och det

gälde för öfrigt att se, om tsaren ämnade uppfylla de löften,

som han gifvit i sina resolutioner. Den 2 maj afsändes lega-

tionens marskalk och sekreterare till vojevoden för att nuintiiizea

anhålla bl. a. oni en fullkomligt fri handel, om utlämnande af

de svenska fångar, omdr>pta dcIi oomdöpta, suiii luiHius inom

vojevodens område, — mänga sådana hade upjtgifvit sina immn

på gesanternas »hof> — , om bestämmande af en termin — högst

trenne veckor — inom hvilken deputerade skulle sammankomma
i och för afträdandet af gränsområdet vid Lavaåii, samt om
handelshusets upplåtande åt Barckhusen.^ På allt detta svarade

vojevoden, att han icke fått några order härom från Moskva och

aldrig kunde tänka sig, att de omdöpte fångarne skulle åter-

lämnas; däremot kunde Barckhusen gärna intaga handelshuset.

Hvarpå de svenske sändebuden åter förklarade, att under sådana

förhållanden denne ej kunde uträtta något godt, och togo honom
med sig vid sin afresa från staden den 3 maj.

Legationen delade sig nu i tre delar. En del for till Pskov

såsom följe åt brefvisaren» Christian Strauss, sonj af sändebuden

befullmäktigades att intaga det svenska handelahuset i denna stad,

nämligen on] han funne, att vojevoden där erhållit sådana order

från tsaren, som denne utiofvat.^ En annan del for direkt på

' Skalle Horn i Moskva möjllgea något gjort liknande yrkande P Se Kanali'

koll. ofvan cit. prot. 1^65.
' Mem. hirom i L. P. pag. 284 f. Bn ipeeilikatioii på de flsgnr, fom an*

milt aig hos gesnnteme durs pp '-^^7 f

* Kred. för Strauss tiil vojev. i Fskov, dat. Novgorod i L. P. pp. 2ddf.

^ kjui^uo i.y Google
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Narva; sändebuden själfva »med största hopen» på Nyen. Den

11 maj ankoinmo de dit, den 12 lämnade dem deia.s »resepristav»

— det var samme man, som beledsagat dem till Moskva —

;

han och hans följe fingo föräriogar, och Bengt Horo gat' honom

vid afdkedet den helsningen att framföra till vojevoden i Nov*

gorod att han hoppades finna alla »contraventioner» afhjälpta,

'

I anan han lämnade Beval; i annat fall knnda faror finnas för

freden.

Omkring midten af april månad hade Helmfeldt Iran Horn

och hans kolleger erhållit ett href, dateradt i Moskva den 25

mars — det var den fSrsta direkta nnderrättelse från dem, som

på lång tid kommit honom till hända ^ — hvari de uppmanade

honom, att om de ryska sändebuden skulle hinna tillbaka före

dem, ej släppa dem öfver pänsen, )f()rrän de själfva kommit öfver

den. Den 26 maj hade den svenska reseringen gifvit honom en

order i samma riktning.' Han kom emellertid ej i behof att

utföra den. Ty då ryssarne den 14 maj koinmo på redden utan-

för Narva, hade svenskarne redan hunnit öfver gränsen, och den

15 o. 16 anlände äfven de till Narva.' De båda ambassaderna

sammanträffade dock icke, ryssarne fingo ligga kvar på redden *

och svenskame dröjde endast helt kort.

Resan fortsattes. Hastfehr, som var ^juk, stannade på en sin

egendom, men Walwick och Horn foro till RevaL Där kvar-

hölls den förre af sin tjänst, men Horn hegaf sig den 25 maj

öfver till Sverige. Dessförinnan hade han verkligen från vojevoden

i Novgorod erhållit underrättelse, att de önskade orderna fran

tsaren kommit; men a andra sidan hade Strauss kommit till-

baka tian Pskov utan att hafva kunnat intaga handelshuset

därstädes. Dit hade nämlisen inga dylika urder kommit.

Hade de medgifvanden. Horn lyckats afvinna tsaren i Moskva,

varit ganska få, så visade det sig sålunda nu tämligen osäkert,

oro denne ens skulle komma att hålla hvad han då lofvat. Med
harm i sinnet lämnade Horn därföre Reval. Men denna harm

* Helmfeldt till K. M:t, Narv«, Ingr- nio 15. Jmfr Ph, v. Kmeu-
•^eroft till dens., Reval, Liv, mo 138. Om anledningen till detta forhUlande

e ofvan.
' Upprep.id mrd mera eftertryck den 9 maj. R. R.
» L. P. uppger den 16, p. 293; men Helmfeldt till K. M:t, ^/^ den 15.

* Ffinrt den 17 inhimtadea de till ataden. Den 20 voro de annn kvar dir,

men Ktodn i begrepp »tt resa; »tiltliällaron Aroiidt Möller akttUe klllva deria pri*

atav till gränaeo. Helmfeldta ofvan cit. bref af
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stegrades till förbittring, då Imn i Stockliohu tick veta, hura de

ryska sändebuden förmått Sveriges regering att ändra punkten

om fångame. Hade han verkligen trott, att konceptets öfver-

lämnande varit en alldeles oskyldig sak, så erfor ban na sitt

misstag. Han kunde emellertid icke vara blind för att pa

honom hvilade i frftmsta raramet skulden för den svenska rege«-

ringenB åtgftrd, och bakom de häftiga ord, med hvilka han i

rådet ^ utfor mot ryssames alla »contraventioner», tycker man
sig tydligt spåra medvetandet härom.

Den svenska regeringen å ain aidä fann, att hon visat aig

f5r lättrogon gent emot de ryska sändebuden. Hon fann ock, att

hon mitebictknat sig, da hon hoppats kunna »stabiliera» vänskap

med tsaren omedelbart efter Kardia-freden. Sina förluster i denna

hade han ej glömt, och hvad han bjöd Sverige var icke vänskap,

utan trakasserier. Men för dem var hon icke benägen att falla

undan, och de nya förvecklingar med Ryssland, som hotade, be-

redde hon aig att lösa med lämpliga medel.

^ 31 mftj och 10 jnni, då han i detta aflade den för hemlfoiniin ambassa-

dörer sedvanliga muntliga redc^rehea tör sin beskickning. R. P. 1062 Franc II,

Aiv. Otton.
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Hora adelskftp och adliga fiftnnånftrfttUr fönt E]>pkommit i

nurt land, torde allt framgent förblifva ett f5remål för mer eller

mindre osäkra förslagsmeningar, grandade pä hvad man tror iig

kanna släta af k&nda fSrbållanden hos yåra nftnnaste stamfränder,

Mtnmanstftlda med de företeelser, som här möta under äldre tider.

Att koiiungaättlingar, den regerande konungens närmaste om-

gifuing, äfvensoni åtskilliga andra af en eller annan anledning

i socialt afseende ägt ett visst företräde tramtör de öfriga fria

männen måste ställas utom al it tvifvel, likasom att de, hvilka

en gång vunnit en mera framskjuten ställning, äfven sökt be-

vara den åt sina efterkommaode. Haravida bos oss funnits någon

institution, motsvarande det danska Tbinglidet eller den norska

Hnden, veta vi ej med någon visshet, men det är bOgst sanno-

likt att en sådan fhnnits och åtnjutit särskilda förmåner. Dessa

bafva dock icke gått i arf och städse motsvarats af vissa förplik-

telser till kununaen; men härstamning från män, tillhörande denna

konungens närmaste omgifning, synes dock bafva inneburit ett visst

berättigande att vid val af ledare i krigiska eller fredliga värf före-

trädesvis komma i åtanke, och redan under de äldsta tider, hvar-

om vi äga någon säker kunskap, synas t. ex. jarlavärdigheten

och lagmansämbetena nästan såsom arfvegods inom vissa ätter.

Detta bördens företräde vann också understundom en större be-

tydelse än som väl kunde förenas vare sig med verklig konunga-

makt eller verklig folkfrihet, och när historiens ljus, som sent

uppgått öfver vårt land, kastar sina första strålar däröfver,

Digitized by Google



138 Q. IMUBKLOU

möta vi redan stridande stormän, i makt och anseende täflande med
Europas högadel.

När skattefriheten eller frälset såsom lön för rusttjänst

infördes, eller — om något liknande förut funnits — stadgades, så

afså^ detta visserligen närmast att tillgodose landets behof af

rytteri, men kanske ock därjämte, genom den till skattebondea

änder vissa förutsättningar utsträckta rättigheten att vinna frälse,

•kapandet af en ny adelsklass till motvikt emot de åldre stor-

manna&tterna. Den nya tillökning, som på detta sätt småningom

tillfördes den privilegierade klassen, knnde v&l lika litet som den

begränsning fSrbehållet af msttjänst innebar, bryta traditionens

makt och de äldre släkternas häfdvnnna anseende samt därpå

grundade företräden, men ostridigt torde det väl ändock vara,

att bonden, nfir han vid vapensynen styrkt sin fräjd och förmåga

att uppehålla rusttjänsten, genom frälsefriheten försattes inför

lagen i samma ställning som den mera högättade. Faktiskt

blef han väl icke (iäriur dennes like, men ett närmande till stor-

männens klass bit f dock en möjlighet, om icke just tor honom

sjäif så för hans afkomlingar, förutsatt att dessa mäktade uppe-

hålla det vunna frälset och ökade sina gods. Ty besittning af

fast egendom var och förblef ett hofvudvilkor för vinnande af

socialt inflytande, hvilket — rent personliga egenskaper obe-

räknade — betingades af den prakt och den mängd väpnade

män, bvarmed en frälseman kunde omgifva sig, eller med andra

ord af den förmögenhet han ägde och de förläningar han kunde

vinna. Uti den urgamla bördesrätten till jord ägde de äldre

släkterna härvid ett kraftigt stöd, men äfven detta kunde svika,

och många af dem försvinna nästan spårlöst, utan att man
lyckats tinna skälig anledning att antaga deras utslocknande.

Det vapen de fört återkommer väl understundom efter ett eller

annat släktled, Tnen sambandet emellan dem, som då föra det,

och deras äldre vapentränder kan sällan utredas, då de släkt-

taflor från 1500- eller 1600-taien, som knutit dem tillsammans,

vanligen sakna allt annat stöd än lösa förmodanden, hvilka ofta

vederläggas af bevarade handlingar. Att i många fall ett släkt-

skapsband funnits må icke förnekas, men svårigheten att därom

erhålla en närmare kännedom får icke uteslutande tillskrifvas

bristande urkunder, utan kan ganska ofta bero på helt andra

förhållanden. Misshushållning, olyckor och andra omständig-

heter, däribland kanske ej minst besvärande efterräkningar för
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alltför mäktiga fftders olaga intiåtig I andras låtl, kände ofta

fdnfttta BtormannenB ättlftggpLT i sådant trångmål, att de ej mäk-
tade föravara sin samhällsställning utan småningom nedstego till

de mindre männen och kanske till sist genom fSrsnmmad mst^

tjänst biefvo skattebönder eller obemärkta herretjänare. I en-

staka tall kan inaii tölja detta successiva nedgående, och när i

bevarade handlingar möta öfvorlåtelser på samtida stormän af

arfsanspräk eller omt v istade rättigheter, kan man i de tiesta fall

antaga att den, som sett sig nödsakad att ingå dylika uppgörelser,

står på gränsen att förlora sin frälsefrihet. Gynsammare för-

hållanden hafva kanske en eller annan gång satt sonen eller

.sonsonen till en sådan, på resan utföre stadd frälseman i tillfälle

att åter träda fram ur sitt dnnke), men då godsen en gång gått

nr ätten, var det icke lätt att få dem åter eller att ersätta dem
med andra, och förfädrens maktställning kande sålunda ej mera

återvinnas.

Gent emot denna fOreteelse ställer sig en annan. Till ätt

och härkomst fnllkomligt okltnde män nppträda till en början

sasora godsförvärfvare, sedermera skrifvande sig a vapn och slut-

ligen såsom män af en viss betydenhet — ja man kan till och

med, ehuru untantagsvis — finna dem ujtj stiga till rikets högsta

vftrdigheter, oaktadt ätteforskaron stundom finner deras fäder

endast hafva varit »skälige män», en benämning, som kan om-

sluta såväl dem, hvilka stodo på frälsets lägsta trappsteg, som

välburgna bönder. Sådana män, bildande nya ätter, uppstiga

synnerligast mot medeltidens slut i ej ringa antal. De flesta

dyka väl åter ned och försvinna i ofräleet, men andra bevara

den frälserätt de vunnit, öka sina jordagods och vinna med dem
en större betydenhet. Landets store rekryterades sålunda A*ån

frälset likasom detta från ofrälset, och den allmänna utvecklings-

lagen: »progressas, calmen ac regressus» gälde likaväl under

medeltiden som under föregående och efterföljande tidsåldrar.
^

' RilcsrUdet Otto Torbjörnsson tippgifves nf RasnniR LndvtjrsRon hafvu varit

boDtleson, lt?ilket dock icke torde få anses fullt säkert, men äfveu om deu Tor-

bjSrn AndeniOB, bvilken ^"Z, 1443 i Tingvalla beseglar ett bref och i sitt sigill

vjgnr samma vapen, rn fogcl med vii)]irnrne lyftade till fiykt, varit haos fader, har

denae dook lannolikt tillhört småfrölset, hvilket knappast kan tiigaa om Ottos

kinde morfader Sven i Stordha, frtn hvilken åfren ett annat rikartd Nila daeamn
till Stordha, bvars fader Clang Rybbingb (ej Ribbing) icke heller stått högt på
frulRets rangskala, efter all anledninsi; leder sina anor på mödernet. Att döma of

det vacklande vapDet torde icke heller riksriidet Broder By haft nugon synnerligt

fornimlif hårkomit, eeb detta &r förUllandet med flera andra nf l^bO^^taleta
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,

Utan en sådan växling sknlle utan tvifval dan stibidiga till-

OkniDg af fr&lBet, Bom landalagen medgaf» i vida bdgre grad ftn

tom skedde minskat den skattskyldiga jorden. Men tiUstrdm-

ningen var i allt fall betänklig och måste från de styrandes sida

på något sätt hämmas. Genom stränga räfster sökte man hindra

köpt eller p;L annat sätt förvaifvaU jord att olagligen dragas

undan skattLn, atveii som att g^ira frälsefriheten — i viss mån

åtminstone — beroende af särskilda privilegiibref, hvilka dock

voro af mycket olika beskaffenhet. Då de vanligtvis och när-

mast afsågo att tiitförsäkra innebafvaren rätt att besitta under

frälse några vissa ofta med uppgifven åtkomst (arf. köp o. s. v.)

förvärfvade i^ttegods» kunde de äfven tilldelas redan förut fri-

bome män. Stnndom afse brefven frälierfitt i allmänhet, dels

fOr obestämd, dels ftir bestämd» någon gång f5r evig tid, men
alltid under fSrbehåU af tjänst. Att man härmed åsyftat att

så vidt möjligt göra frälsefriheten beroende af de styrandes godt*

finnande är naturligt, men då brefven ntan undantag såsom skäl

åberopa välvillig troskap och tjänst, och således tilldelats per-

soner, som förut stått i något mer eller mindre publikt tjäuste-

förhållande, d. v, s. icke varit rena bönder, torde man icke få

tillmäta dessa handlingar en alltför vidsträckt betydelse. Lands-

lagens bestämmelser, huru bonde kunde frälsa sin jord. ä^ide

furtfarande gällande kraft, och hvilka försök att kringskära dem

ån må bafva gjorts, är det dock bevisligt att ett betydande antal

bönder och andra fOrvärfvat frälse utan att några af konung,

riksföreståndare eller riksens rad för dem utfärdade tillstånds-

bref kunna uppvisas, samt att bevarade handlingar gifva all

anledning antaga att några sådana ej heller erfordrats.
^

murklignrc män. Likasom rikshufvitsmannen Engclbrekts frulse af nyss anförda skal

U)&8te anses ungt, så hafva hans barn försvQDnit ntan att ens gifva oss sina namn
nuh äfven Otto Turbjörnssons till norna ooh lefindiSden ej alldeles okänd* löner

försvinna i ofrulsot. Sasoni bevig huru en iitt efter en tid jiter tlvker tipp, knn

anföras Roosame nf Hjälmaäter. Deras fullt bevislige gtamfader var den hög-

ättade, fr&D Norge inkomne Brynjulf JonsBon, men barnen «f lisna lOn KiiQt

Brynjulfsson, synas hafva förlorat en stor del uf sina gods och Knat« barnbarn

vjirit föfra nnnnf Sn skäli|je miin, ehuru deras ä(tlin|rftr tmder Vasaättens dagar

åter uppstego till eu uiera bcmurkt slällninjc och pä RiddarbuseL iulurde liäfthors-

önernas sköldemärke, till bvilkct de o<;k otvifvelaktigt varit anbonia.
' Att likväl ett bevis öfvcr prodkänd pröfnintr infnr vapensynen vnrit nf

nöden, måste antagas för gifvet, oeh att på grund durat ett intyg om vunnet frälse

meddelats. Men ffcendomligt nog torde högst fft slldana intyg, hvilkaa bevarande

mtiäte hufva varit af största vikt, blifvit till vura dagar beh&llna. Det enda kunda.

ntfurdiidt 1390 och iiH'.l,lf.1:Hlt af 11. Hildchrand, Sveriges medeltid, II, s. 201,

ur alltittiidt i just 8uduua urdalag, som man måste tänka sig tur ett su beskaffadt

intyg.
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Den yanligaste våg^n till fr&lMräU var äkteofiki^ med
frftlsekvinna och dftrigenom vonneD arfsrätt till Mlsegods. Dy-
lilca pjiften förekomino äfven inom förnämligare ätter. Ut-

läiulske ]ii;ui. ofta, nog äfventyrare af kanske mer eller mindre

tvifvelaktig bord, begagnade flitigt denna utväg och blefvo svenske

jorddrottar. Men äfven bondesöner, när de i krig eller genom

herretjänst kommit sig före, försmåddes icke af frälsejungfrur

eller frälseenkor, hvarpå talrika exempel kanna anföras synner-

ligaet från medeltideoB sista skede; och de under de första Vasa-

koDangames regering tid efter annan förekommande ransaknin-

||iume efter olaga frftlse lemna i detta fall högst mfirkeliga upp-

lyeningar, då man med tilmlig visshet kan antaga att den oreda,

aom da rådde, icke varit mindre under senare hälften af 1400-

talet. En ofrftlse man, som gift sig in i en fr&lsetttt, satt oftast

— åtminstone till en början — vid svärfaderns disk och duk

och ansägs då såsom frälseman samt fullgjorde eller deltog i

dennes rustning, eller ock, om Iiaii var ogiti, kunde han göra

samma tjänst åt en frälseenka, för att sedermera, likasom verk-

gesällen hos en yrkesidkares efterlefvprska, träda i den aflidne

mannens ställe. Vid sådana tillfällen skulle hustrun rätteligen

delat hans ofrälse, och de gemensamt hafva bembjudit hennes

gods till närmaste fränder inom börden, och om dessa ej gittat

lösa, sälja dem till andra fiälsemän, hviiket ock någon gång

skedde, synnerligast om mannen var en »byaman» eller boigare och

ej fann med sina intressen förenligt att utbyta landet emot staden,

meo dylika öfverlåtelser spörjas sällan och torde få räknas till

undantagen.' I allmänhet behöll den nya mannen godsen.

Rusttjänst gjorde han redan, ett eller annat skattegods egde

han kanske själf, och när han tillbörligen rustad mötte vid

vapensynen, torde emot hans frälserätt ingen invändning före-

kommit. Denna erkändes, och med hustruns gods frälste han

sina egna. Att detta tiilvägagaende kanske icke varit sa all-

* Några bref omtal» visMrUgea fvrlorad fralseriUt, därigenom att fraUemui
cUar MlMTinna Mtt mg i köpBted att bo. Denna kunde doelc jtS barnen nndev

andtra förh&llanden, Itminstone i enstaka fall, Återvinnas. Men därjämte finnaa

mlnga hevh ntt borgnre jnnchaft frnlsegods vunliyfii h »leras hnRtrnrg väarnar, utan

att det kunnat spörjas några åligganden alt utiiuuiiu 8ig dem, ehuru brefveu ofta

B0| visa att de efter hand Avyttrats dels genom köp dela genom gftftra till andeliga

stilldi«r. Att d« nndw tiden ffolorat derna frälianatnr kan dbmnot ieke see af brefven.

Hkt. TSdikrift im 11
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deles lagenligt må gAroA erkännas, men att det Tarit ett vanligt

sätt att vinna frftlse, bestyrkes af bevarade handlingar. ^

Skillnaden emellan storbönderna ucb dem, som stodo på
frälsets utkanter, var atniinstune vid medeltidens slut knappast

märkbar, och i många fall nog icke större än i våra dagar

emellan den boude, som förvärfvat ett berustadt säteri, och en

förmögen skattehemmaneegare. Dessatom kände nnder denna

tid tiJlCäliig skattefrihet vinnae deU genem tjänstebefattning

såsom fogde eller länsman dels ock af andra skäl, och denna

dfvergick lätt till rent frälse. Oaktadt räfstettngen och de sär-

skilda ransaknlngar, som tid efter annan anstäldes, inrotade sig^

i detta fall ett stoit själfsvåld synnerligast på gränsen af Danmark,

där ett talrikt sma- elh-i lialffrälse florerade på 1500-talet.

Huru stor betydelse man än undei medeltiden måste till-
m

mäta börden och rikedomen, och huru mycket än de högmäktige

i prakt och glans höjde sig öfver samtidens öfrige män, var

dock frälsefriheten yttersta grunden för deras makt, och gränsen

emellan frälset och ofrälset lätt att Ofvemkrida. De små frälae-

männen, hvilka hade nngeflU samma bostäder, samma bildning

och samma lefnadsvanor som de förnämligare bönderna, lefde i

allmänhet taget med dem i så ged grannsämja, som en tid, då

lieiiigang, mandråp och olaga intrång hörde Lill \anliga förseelser,

kunde medgifva; och när nu härtill läggas frälsemännens giften

med ofrälse kvinnor, ofrälsemännens ingiften i frälseätter, så

måste en utredning af tidens släkt-, arfs- och frälseförhailanden

möta de största svårigheter, äfven där nrkunder icke alidelee

saknas.

Den bästa ledningen härvid lämna näst själfva bandlin-

game de sigill, som blifvit dämnder bevarade och hvaruti de

uppträdande frälsemännens sköldemärken afbildats, och då dessa

i allmänhet äro gemensamma för en hel ätt, kunna af dem vissa

slutsatser dragas. Men härvid [naste dock aiiiiiärkas, att sak-

naden af adelig sköld eller förekomsten i denna endast af ett

bomärke eller ett snarlikt emblem icke beriittiga antagandet att

mannen ifråga varit ofrätse, samt att ej heller mera heraldiskt

danade sköldemärken alltid äro så fasta, att icke en stor väx-

ling dämtinnan ofta förspörjes. Salanda finner man fader och

' Talriks bevis härför finniM aafrrLln i förf:8 gr&oskning af Klingspors och
Sfhietrels »Den ointroducprncle Adelns Aitnr Tftflor>, Hist. Bibi. 1877 och hän-
visaH saräkildi till det af Arvid Troile ^/^ utgifna brefvet, som där altrj^ckta.

Digrtized by Google
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son smycka sina sköldar med olika vapenbilder, den ena brodern

föra ett annat vapen än den andra, likasom samma man icke

alltid begagnar samma skr»]ibMiiärke utan under en tid ett och

under en annan ett nytt, fullkoinligt olikt det förra. ^ Någon

gång har det lyckats Att åtminstone gissningsvis förklara anled-

ningen till dylika vapenförändringar, såsom då man finner det

nya vapnet vara detsamma, som förts af den ifrågavarande per-

sonens moder eller hnstra, och torde ombytet då kanna för-

klaras såsom en gftrd af tacksamhet för den tillökning i jorda-

gods, som genom 'arf från den sidan honom tillfallit. En annan

anledning till vapenförändring kunde vara, att det äldre sigillet

gått förloradt, hvarföre det blef nödvändigt att göra det nya

olikt det förra till undvikande af olägenheter, om den förkomna

sigillstampen skulle råka i obehöriga händer. Åtminstone ett

sådant fall och detta sannolikt icke eriötaka ouinciiiiiir'* i ett

vittnesintyg af år 1456, där det heter; titem beviste desse två

— att förutnämnde Nils Guttormsson miste sitt insegel

ett år eller vid den tid och måtto, förr än han utfor till den

helga grafven, och stod på »Swndisberghs» kyrkogård uppenbar-

ligen för all socknen och dödade detsamma sitt insegel och allt

det därmed kunde beseglas efter den tiden, och sade sig vilja

förvända' sitt insegel, som bevisligt är att ban ock gjorde.»

'

Mången gång torde kanske ock olikheten till en stor del få

skrifvas på gravörens räkning, att ban missuppfattat vapen-

bilden eller icke kunnat återgifva den fullt tydlig, förbisett att

höger i aftrycket måste vara vänster i sigillet o. s. v. Men
hvilka skälen an ma liafva varit till de olikheter, som före-

tiniias i samma mäns eller samma släkts sigiller, sa är det dock

nödvändigt att man vid deras granskning lemnar alldeles åsido

vår tids anspråk på noggrannhet i former och beteckningar samt

alltid söker att för sig göra klart hvad som för hvarje släkt kan

' Riddaren Ännnd Finvi<!psoTi 1313 en delad sköld mfd cn springande

hjort i ufre fältet, Jet nedre behigdt iiifd fjiill, och kan vara suuime luau eum
riksnwnkcit Anand Kinvidsson, som 1343 för ca pl ined itilld båt emellan blad*

rankor, men hvar» brorsöners sigiller visa oss en stjemn. I riddaren Mn^ns
l^lssons sigiU af 1292 sjnes ett pukehorn, men 13U6 har han en klofren sköld

med lejon i högra, 4 niedbjiilnr 1 del venetm filtet. Jfr Hildebrftnd, Sr. Sig.

nnder medeltiden ser. 3, ntr 232 och 545 samt n:r 81 och 184.
' Nils GiittormsBon lefde ännn 11'37. men vi hafva ej varit i tillfälle att

se n^ra itigillaftry^k från de sista åren af hans lefuad; nicu då han fräu 1396—
1418 ftnrtftmuide ifSr 8 liljor, 2 och 1, torde vapenförandringen och resan till åm
heliga grafven halva egt ram under lians siat» Id^iår. Det anförda brefvet

finnea i saoU. J 7, fol. 215, i Riksarkivet.
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anses såsom dess egentliga ättemärke och sedan ser bort från d«

olikheter i öfrigt, som visa sig i sättet att framställa detsaniiua.

Om vi t. ex. taga den urgamla ätt, som i skölden förde

ett grenigt hjorthorn, så möter detta vapen pa mänga satt

varieradt. Än är hornet vändt at höger än at vänster, äo be-

finnes det lagdt öfver en tvärbjälke, &n belagdt med en sned-

bjälke eller hvilande på en ratad sådan, ocli man kan således

ofta känna sig frestad att här tänka på olika ätter. Men ätte-

bandet är detta oaktadt i många fall bevisHgt, i andra fullt an-

tagligt, och knappast då, när — såsom i Viflogh NioHssons

sigill af år 1276 — hjorthornet omgifves af 3 ferabladiga rosor,

är man berättigad att med bestämdhet antaga dessa såsom an-

gifvande annan ätt. Vapenbilden eller ättemärket är här öfverallt

hjorthornet, den styckade skölden, bjälken, snedbjälken och till och

med rosorna sannolikt intet annat än ornamenter, som den ena

siäktmedlemraen antagit för att genast vid första ögonkastet

kanna särskilja sitt sigill från vapenfrändemas, - då han i de

flesta fall icke själf kunde läsa den omskrift, som angaf sigillet

såsom hans. Genom missuppfattning, stilisering och ornering

kunde en vapenbild undergå väsentliga förändringar änder tider-

nas lopp, så att den till sist blef något helt annat än hvad den

ursprungligen varit; och huru Vasaättens märke i detta fall för-

ändrats och, fran att ursprungligen — såsom det vill synas —
hafva varit en »dystians», blifvit en »vase» (risknippa, sädes-

kärfve) har helt nyligen visats. ^ £n motsvarande förändring

har ägt rum med sjöbladet^ som genom en fortgående stilisering

kommit att i det vapen, som under medeltidens sista dagar

fördes af den släkt, som kallat. Öra, * likna tvtnne mot hvai-

andra stälda öron. Huru denna figur utvecklats ur sjöbladet,

därom kan man fa en föreställning, om detta blads olika former

uti B. E. Hildebrands Svenska Sigiller under medeltiden jäm-

föras. Det sigill, som 1337 begagnades af väpnai^en Nils Bamz.

visar ett omisskänneligt sjiiblad, ehuru detta i den inböjda basen

fått en treflikig inskärning, hvilken är äini i nicr fördjupad och

stiliserad uti Johan Hemmingssons sigill 1332,^ men bladspetsen

är ännu icke klufven utan sammanhängande, hvarigenom vapen-

^ Se E. HildebraitdB uppsats i Sv. AutografsUlUlcapeto tidikrift 1889.
' Detta nigot oegentliga numn har kommit mängen geuealog alt tUl deiMUt

släkt räknn nfven riddaren Karl Öra, hvilket påtagligen är oriktigt.

* Ant. arb, pl. 27, ser. 3, n:r 4h7 och pl. 24, »er. 3, n:r 412.

Digrtized by Google



SVENSKA SLÄKTER MED SPARREN ÖFVER ETT BLAD TILL SKÖLDEMÄRKE 145

bilden fortfarande måste anses såsom ett blad, cliuru Hess båda

halfvor, då det lagts pa en styckad sköld med antagligen olika

färger, efter heraldiska grunder fått växlande förgbeteckning.

För att af detta vapen få Öra-släktens, behöfver man blott klyfva

spetsen öcb sätta de båda halfvoma emot hvarandra uti en

klofven skdld.- Att detta vapen på sådant sfttt ntvecklats or

ett oekaftadt ovalt spetsigt blad, är i högsta grad sannolikt, då

ett sådant samtidigt föres af personer, hvilka synas hafva haft

samma fäderne.
^

Men om nu den heraldiaka figur, hvarined skölden belagts

i sådana vapen snra de nu anförda, måste anses såsom det

egentliga ätteraärket, så inträder ett annat förhaliaiule, näi*

frågan gäller de enkla, i olika fält fördelade sköldarne. En delad

klufven, styckad, ginstyckad, fyrstyckad eller tyrdelad sköld utan

några särskilda flgnrer i de olika f&lten kan — ehnro den före-

kommer alldeles lika i olika personer sigiller — icke berättiga

till antagande af ättfrändskap. Hathsläkten, Tottar, Gyltoroch

de då och då i vårt land änder olika århundraden sporadiskt

uppträdande tyske Wackerbartharne m. fl. föra alla en fyrdelad

sköld, men äro dock så skilda släkter, att ej ens ingiften ur

den ena i den andra ägt rum. I dylika vapen ligger den väsent-

liga åtskillnaden i fältens olika färger, men dessa åskådliggöras

icke i våra äldre sigiller genom nl^a heraldiska beteckningar,

och äfven då en streckning eller kryssning visar sigf får man ej

antaga att denna äger ringaste samband med de beteckningssätt,

som nn användas för angifvande af olika lärger. Äfven i de

sköldar, som belagts med de ofta återkommande vapenbildema

:

sparren, båten, liljan, stjärnan, bjälken m. fl., och föras af ätter,

som svårligen kunna antagas äga gemensamt urspru ne, har färgen

sannolikt i äldre tider, liknsom än i dag, varit afgcirande i fråga

om stamfrändskapen, ehuru det visserligen icke kan förnekas,

att i de vapen med bibehållna färger, som blifvit lievarade på

sköldar och husgeråd eller i broderi, en viss godtycklighet äfven

i detta fall förmärkes. Det är således nödvändigt att vid för-

söken att bestämma släktskap emellan frälsemän, som fört något

> Då ! fornt (Hut. Bibi. 1878) ndogjort för nrfstvisten efter figgeit Onipeiidal,

torde här böra nnmnRS, ntt ofpynensaTn hiirstanming på fäderuet för Amund Atidprsson

till Medeldala och Knnt Andersson ^Ora) till Siögeräs sannolikt varit den dolda

gnmdcB tflt den tenares ittihigun arftaoBprlk, dl Anrand, hvilken fönie ett ovalt

spetsigt blad, haft en son Anden, död Ax» f5rt]dx»ne, nen antagligen efter mor-
brodern Eggeit Ompeodal.
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af dessa vapen, iakttaga stor föniktighet fivad d&romot bateiu,

nyans och någon gång äfven sparrens eller sparrames ställning

i skölden angår, så bevisar olikhet i detta fall icke alltid skilda

ätter. Den ena släktmedlemmen kan hafva båten stäld tvärt

öfver skölden, den andre på sned och en tredje lata den beled-

sagas af en eller två stjärnor eller annan extra prydnad, utan

att detta hindrar gemensam härkomst. Och äfven inom den ätt,

som fått namnet Svarte Skåningar och bvars ättemärke är eo

båt med drakbufvuden, kan båten någon gång förekomma utan

dessa» hviika sannolikt tillagts, sedan ätten omplanterats i svensk

jord. Mannen med den på sned lagda liljan kan ofta vara

närmaste frände till den, som fttr henne npprfttt, och souen föra

en hel lilja, ehuru &dren blott satt en half i sin sk5ld o. s. t.

Sädana skiljaktigheter, som a^t en sköld den ena gången ftr

styckad från höger till venster och den andra gången i alldeles

motsatt riktning, att snedbjälkar utbytts emot iiinbalkar och än

förlagts i högra än i venstra fältet af en kiufven sköld, angifva

«j alltid olika ätt«r, ty permebretVen lämna ofta bevis pä niot-

sitsen. Dvlika onikastninear, som förmärkas till och med i

sigiiler, hviika tillhiirt samma person, ^ kunna alltför väl för-

klaras ur det skäl till vapenförändring här redan anförts, men

torde kanske oftast fa til Iskrifvas ett förbiseende af sigillgravören,

hvilken icke alltid varit någon mästare i sin konst.

Upptagandet af mödennevapnet förekommer ganska ofta

«nder vår medeltid och är något för oss mera €gBndomligt» då

i andra länder sådant vanligtvis skedde genom ett tillägg till

•det egentliga släktvapnet, och ej såsom här med dettas foUstän-

iliga nedläggande. Anledningen till en sådan vapenförändring

liar utan tvifvel — åtminstone i de flesta fall — varit den

redan nämnda eller arf af jordagods. När ett sådant på modrens

^ller hustruns sida tillföll en bondeson, som i Rammanhang där-

med lyckats vinna frälserätt, eller en frälseman, som förut åtnöjt

sig imd ett bomärke och saknade någon inom släkten stadgad

' £tt slående bevis härnä äro efter Kullbergs vupeubeskrifningar i törteck-

aingen öfv«r Riksark. penneoref 1351—^1400 de sigiller, som finnas efter väpnaren
Olof Djeka i hSfytti (1355—99), hvrirs vapen ar en piludd och en sexuddig stjärna

uti hvar silt fiilt af eu styckad sköld, mea mycket olika i de tre särskilda sigill-

stampar, efter hviika aftryck bevarats. I det äldsta af loö5 är skölden styckad

med stjärnan i öfre, pilspetsen i nedre fältet, men 1362 dtta dosa t?irtoin oeli

1377 är sköMcu jz^instyckad mt pilppr^^sen i öfre och stjarnnn i nndrp fältet, hvar-

i'äuite då Äfven tillkomittii «u iijtUm med en upprätt pilspets emellan den i 2
lälfter klvihta stjärnan.
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vapf'nf'ild, var det sanska natarligt att lian upptog den ätts,

tran hvilken han förvärtVat större delen af sina gods, synner-

ligast om ingen annan arfsberättigad långre förde detsamma. ^

I allmänhet kan man dook h&rvid spåra en viss varsamhet, och

dfVergången till det nya vapenmärket sker oftast efter några års

förlopp, hvaraf man också skulle kanna sluta att en sådan för-

ändring icke gärna företagits utan släktens bifall. * Ty ätte-

vapnet — om också under äldsta tider själftaget och ej för-

länadt — var dock alltid en helgedom, som ingen tanklöst

lemnade i trHiinii nnlp händer, men som man ändock i följd af

vissa urgamla reliLnösa föreställningar gärna såg bevaradt,' då

manliga ätteläggar saknades. Huru de äldre Stenbockarnes vapen

upptagits af den gren af Store-släkten, som ärfde herr Gustaf

Olssons gods, är allmänt bekant, och huru ett annat ätteroärke,

som en gång bnrits af en bland våra störste härförare, där-

förinnan vandrat på spinnsidan genom olika släkter skall här

nedan visas.

Detta ättemärke är sparren öfver ett blad, en vapenbild, som

på vårt riddarhus återfinnes i de vapensköldar, som förts eller

ännu föras af ForstenasI äkten
,
Ulfsparrarne till Broxvik,

Gyllensparrar, Hjortösläkten och Ulffanor samt, ehuru

med någon förändring af sparrens högra stöd, som hos dem för-

* Denna vapnets Öfvergrånir ned jordagods frtn en att till en annan fSr^

aiileiilc iloinprosten P. Wiesel^ren, hvilkeu ifrigt svalade med £rpnf iilof;i«ka forslc-

niogar. att ar IBiiO i ett bret till tört. uttala den fönnodan, att lika«otn ett visst

bomärke medföljde besittningen af en särskild gård inom bylaget, så hade det ur

boniiritet enligt hans isikt ntveckkde vapnet följt med bördesrittes till visan

fräl«r^odH. Denna förslagsmrning fnräv viil icke kanna fullt godkännas, inrn tanken

pii ett sådant samband ligger duck nära till hands, synnerligast för den. som före-

tfUaavis gjorde de frin sfiiålaiid ntgångna frälseättema till föremil for alsa fetnk-

aingar.
* Dt't fiTuii} for öfrigt under medeltiden rft slnsrs adoptinn motsvarande den,

som med kungligt Ullstånd en tid atofvats på vårt riddarhus, och denna kunde till

och med ntatriekas till nnt oakylda personer, v. Möller omtalar i Halluuia

Herregårdar under artikeln Gisewadhohn, att rikshofmästaren Påfvel Laxman, som
själf egde barn, srjort en sin fc^de till friman, d. v. s. frulseman, och medgifvit

honom att föra lasmännens vapen, duck utan guldringen i svanens näbb; och ett

Ibnnligt adoptionsbi«f finnes i Riksarkivet ntfSidadt den 32 jnli 1476, kvarati kerr

£rik Axelsson Tott med sin hnstrns och sin broders herr Ivars råd oeh saintATke

»nmt Lftiiren<! Axelssons pK deras broders baras vätrnar unnar och inedffit'\er sia

broders oäkta hou •iörgeu Olofsson »deres ftederues »kyöl oc vapu att i'0re»,

bvarjämte denne hugnas med ea mingd i brefvet uppräknado gods till sitt frilaes

oppehrinande. Huruvida .Törf?en Olofsson verklii^en erhållit brefvet oeh adoptionen

fullbordats, är dock icke alldeles ostridigt, for sä vidt ej del ifrågavarande brefvet

får anses såsom blott koncept; ty något spår efter vidfästadt sigill finnes icke.

Brefvets tillvaro visar dock i allt fall att frågan å fullt allTtr vaiit I bane, ock
att djlika adoptioiiabTef mod gällande kraft kunnat ntfardas.
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dubblats, ätVen af B aggarne till Berga och Söderby. Jämför

raan dessa sköldemärken och ser bort från deras nuvarande

färder och spnarp tillkomna hjälmprydnader, är trändskapen dem

emellan påtaglig; och då alla dessa ätters första upprinnelse

såsom frälse är mer eller miodre höljd i dunkel, kan det ju

vara mdjligt att vapensköldarnes likhet har sin grund i något

annat än ren tillfällighet. Skalle det lyokan alt vis» detta,

torde därigenom en svag inblick i några af vår medeltidsheraldiks

mysterier äfven kanna vinnas.

Försöket är dock vanskligt, då alla de spridda och till

större delen ännu ej förtecknade och registrerade urkundssam-

lingarna och frälseregistren icke kunnat fullständijrt i?f iii>niiias,

och ej heller de hvarandra ofta motsHgande släktböekei na och

anherreuppställningarne närmare skärskådas, ett arbete, som

under förhandenvarande förhållanden öfverstiger en ensam for-

skares krafter, om det skall blifva tillfyllestgörande. Ett ostri^

digt resultat kan därföre icke ernås, utan måste från senare

hällten af 1400-talet mycket ännu och kanske äfireo framgent

fOrblif^ra endast på större eller mindre grad af sannolikhet stödda

gissningar, hvilka af framtida forskningar skola bekräftas eller

upphäfvas. Men innan vi gå till sjaltVa utredningen, måste

ännu en gång erinras att samma växling i vapenbilderna, som

här förut omnämnts, äfven eger rum i de mäns och k\iiin nis

sigiller, som visa sparren öfver ett blad, och, att följaktligen ingen

synnerlig vikt kan tillmätas sådana olikheter, som att bladet än

är oskaftadt än skaftadt, än har spetsen uppåt och än nedåt»

och ej ens om sparren någon gång är så smal att skölden blott

synes fSrdelad genom en nedifrån uppskjutande spets, på hvilken

bladet fäsiats. Dylika afvikeiser förekomma äfven här under-

stundom i sigiller, som tillhört fader eller son eller samme man.

Likaså kan hjälmprydnaden, där en sådan förekommer, icke

heller tillerkännas någon särskild betydelse, da denna i äldre

sigill visat sig nästan individuel och i allt fall godtycklig samt

först emot 1400-talets slut, och sedan särskilda sköldebref blifvit

mera vanliga, börjar fixeras. Be mindre betydande frälsemännen

föra också i sina sigiller endast skölden och blott undantagsvis

kan en hjälm med tillhörande prydnad där upptäckas.

Af de skilda ätter eller ättegrenar, som fört det ofvan

nämnda vapnet, må i främsta rummet nämnas den, som först

framträder med Johan Eskilsson och hans broder Tuke eller
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'

Tyge, och för att särskilja denna, hvars släktvapen icke synes

hafva vandrat till annan ätt utan nedlagts, när denna utslocknat,

kalla vi desse bröders eiierkömmande Eskilssönerna.

Johan (Jöns) Eskiisson är 1373 och 1376 sigillvittne i

Vestergötland och före 1379 gift med Ingeborg Benktsdotter

(örnfot), ^ död före 1409, * ett gifte, som bör berättiga det an-

tagHrOdet, att al&kten redan höjt sig ett godt Btycke dfyer frälsets

ligBta tnbfypBteg. Den 28 deo. 1379 träffas emellan booom och

svågeni Karl Benktsson å egna oeh då ftnnn omyndiga syskons

Tfignar en appgdrelse, i kraft hvaimf Johan får deras andelar i

Siraoiis(^ på Hörk5n emot fnllt vederlag vid blifvande arfskifte.

Men redan året därpå tillbyter han dem detta gods emot Gam
i Vestergötland, där han sedan torde hafva bott.'' Han har

blifvit riddare före 1399 och sannolikt aflidit i början af 1400-

talet. Att han äpt en son, skulle man kunna sluta däraf, att

hans dotterdotter kallar en Erik Jönsson till Halkvi i Upland

för sin morbror, men då denne Erik (1430—53) för i sitt vapen

ett ringspänne i skölden samt samma spänne buret af tvänne

armar på hjälmen, hvilket vapen föres (1411—16) af en Jöns

LaurensBOn till Halkvi, synes detta icke mycket sannolikt.
*

Bäiemot har han bevisligen haft en dotter Magdalena gift

omkr. 1406 med Torkel Pederson Brahe, och för så vidt icke

framtida forskningar, hvad dock ej synes troligt, skulle visa att

Erik Jönsson varit Johan Eskilssons son, torde hans ättegren

fa antagas hafva utslocknat på svärdssidan med honom själf.

* I Kmidby kyrka på Sduid SwiM miligt UMdilduide af ukivtekr. Thiiet
en grafsteii ofver .Tohftn Eslcllssons (lottrrdotter Tiile Arvitlsdotter Bnad (t IjOT)

och g. m. Laurids Kuob till Gyllebo) och å denna riteriinniis Johan Eakilssons och

haiu hugtruB vapen. Hans visar sparren öfver blodet, men hennes ett springande

djnr (ulf eller panterV), hvilket mitte uiwfl sbom minUgT då hennes nqien vant
Ömfoten eller rät^nrf örnklon.

* Enligt meddelande al traml. h. e. grefve G. A. Sparre.
* Denne giid ^nes filn hena dotter hatn fifvergltt till doUerdotteni Berhen,

gift med Stlir Olofsson Krogenos (Danska adelns årbog 1888, s. 99). hvars son Olof

Stigsson bortbytte den 1478. Väpnaren Svenung i Gum, soin nänincs 1422 och

14oi. (Styffe, Skand. under unionstiden 2:& uppL, s. 128) torde diixföre endast hufvu

kell fodt^et i värjo såsom pantinnehafvare eller bmknre.
* EnlijKrt hviid herr Thiset benäget Tjuddi hit nppstod 1478 tvist om Höiby huf-

vodgård på Seland emellan herr Johan Oxe, som hade den i pant af Erik Jönsson tlU

Helfnqvie (Hnlkvi), och fm Barbera Torkelsdolter Bnhe tunt hennes son Okif
Stigsson Krogenos, hvilka gjorde anspråk därpå, då Erik Jönsson varit fru Barberas

moderbroder. SlSktskapfifSrMllandet nr oklart, möjlijjtvig beroende af stvfsläkt DS
Johan Eskikäon ej förekommer i näguu handling pu 14U0-t«let, kan Iru iugeborg

hafva varit gift för andra gången oeh «f dfttn gifte moder till Btik Jdnnou, hvilken

^iiikrrll^en icke skulle hnfra utbytt ipnnen med bladat, om detta varit hane iademe*
vapen, emot ringspinnet.
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Brodern Tuke Eskilsson, h\ars Juinaiun vanligen skritVes

Tytrlie och Tyche, bevittnade år 1379 brödrens bref om Simonsö

och torde äfven hafva varit bosatt i Vestergötland eller må-

hända i Värmland. ^ Säkert är att lian cgt gods i båda dessa

landskap och att åtskiiliiza sådana i Vestergötland fråndömts

honom vid räfstetinget 1397. För öfrifft okänd, är han dock

utan tvifvel fader till bröderna Nils och Johan (Jöns) samt Elin,

hvilken tog doket i Vadstena 1411 och dog d&r 1448. Bevarade

sigiUer visa att båda dessa brflder f5rt ättens vapen. Nils

Tnkesson synes med s&kerhet kanna antagas hafva bott i

y&rmland, sannolikt på Yilinge i Y&se bärad. Han &r lagmans-

domhafvande i detta landskap 1425 och kallas 1426—33 lag-

man. Före 1419 gift med Ingeborg Björnsdotter, tTOfigtvis

en syster till den äldre lagmannen i detta landskap Olof Björns-

son, hvilken förde Spane vapnet, torde han med henne hafva

haft åtminstone en dotter Estrid, som den 5 febrnari 1437 af

sin man, norske riddaren och lagmannen Erik Sfpmundsson fick

1,000 mk penningar i morgongåfva. ^ Johan Tukesson, som

förekommer emellan 1433 och 1444, uppträder äfven företrädes-

vis i Värmland. Han uppgifves af grefve Sparre såsom fader

till Karl och Brita, hvilken nppgift, då den öfirerensst&mmer

med &ldre genealogers samt af en så samvetsgrann forskare lem-

nats ntan reservation med tillägg af årtalet 1452, måste antagas

grandad på något, sl&ktskapen angifvande bref, ehnra detta ännu

icke påträffats. Sannolikt har han ock varit fader^ till den

Benkt Johansson, som med sparren öfver ett blad på Areta den

21 okt, 1450 beseglar Krister Benktssons morgongåfva. Om

< Olof Claesson kallar honom i sin slaktbok fri. 98 >Tyghe i Viliage i

Vifmeland) och gifver honom utom sönernm Nils och Johan en dotter Kerstin,

moder till .Töni» Lage Posse, hvilTsrt c] Vnn vnra riktigt. Däremot k&nnfr han ej

dottern Klin. Likasom flera föregångare och efterföljare har han p&tagligen för-

blsndat denne Tjke med den ildre Tnke Jonsson ooh gifvit Tnke Eskileson dennes

vapen (yngre Lumaättena), samt äfveu i ufrlgf sjort sifr saker (ill misstag. Att

den smRliitidflkc Ingmnnnen Tnke Jonsson bott på Valinge, därtill saknas all an-

ledning, uch alt kalla hans afkomlingar Vålnngar, för s&vidt detta namn skall syfta

på Valinge, som af genealoger standom skrifvcs V&lunge, är p&t^ligen oriktigt.

' Morgimglifvobri^fvet fir datpradt Väse hilrnd orh där funnos vid deuna tid

ej flera af mera framstående iriilsemän bebodda gårdar än Välinge och Hammar
(egentligen ett klostergods), ssmt nöjligtTia Nolby p& Arnön, åår len norske men
sedermera svenske väpnaren Knut Brynjolfsson år 1440 firade sitt bröllop Olof

rinesfion nppgifver i cn kort anteckning sid. 14 Estrid såsom dotter till Nils

Tukesson, oeh då dessa korta släktuppgifter, ätVen där årtal ej nppgifves, stödja

sig pä källor, som till en del ännu kmun ttlipviBas, förtjänar hans utsaga tilltro,

hvillcet durpinot icko alltid 'A^ hän^lsen med htm atförligun slåktteflor, dar fanta-

sien fått ett alltför fritt spelrum.

^ kjui^uo i.y Google
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dessa barn hafva inga andra upplysningar erhÄllits &n att Karl

Johansson enli^ grefve Sparre, von Stiernman m. fl. skall hafVa

egt Väsby i Uplaiul (utan tviiVel det i Allmunge sockeu), ehuru

denna hans jordbesittuing icke ännu af bevarade handlingar vunnit

bekräftelse. Såsom dennes söner uppgifvas Benkt Karlsson
• till Ulfsunda, hvilken för samma vapen 1466— 1502, särat Knut
Karlsson till Väsby i Allmunge socken, ^ som förekommer

emellan 1486 och 1534 och 1491 är underlagman i UpUnd. ^

Han var gift med Brita, dotter af en Erik P b i ! pusson, och

hade, sä vidt kfrndt är, endast tvänne döttrar: Kerstin g. ro.

Olof £rik86on af Tomtaslakten, som äfven skref sigtiH Väsby

ooh fSrekommer 1490—1610, samt Ingrid g. l) 'm» Håkan
Andersson den yngre (sparre) till Hålbonäs och 2) m. Engel-

brekt Larsson (bölja) till Ekenäs, ooh torde dessa systrar

således hafva Tarit de sista af EskilssSnernaB ätt.
*

Hvarifran denna leder sitt ursprung torde allt framgent för-

blifva en obesvarad fråga. Nåcon svensk man med namnet

Eskil ocli detta vapen är icke känd, och den Eskil Magnusson,
hvilken enligt <'tt i Riksarkivet förvaradt foHohäfte sitrneja ll J

19 skall hafva fört detta vapen och träffas såsom sigiilvittne i

Skåne 1389 och i Varberg 1396, kan icke gärna antagas såsom

fader till de år 1373 uppträdande fullmyodiga brödeiiia Johan

och Tuke, ehorn detta visserligen kan vara möjligt och åtskil-

liga omständigheter tyda på dansk härkomst. Danska släkt-

böcker nppgifva Johan Eskilsson såsom tillhörande släkten

»Domasse», ett namn, som här i Sverige är alldeles okändt, men
möjligen omfattat flera danskar än Johan Eskilsson, oaktadt

icke heller i Danmark någon annan släktmedtem ännu anträffats.

Tnkes namn skrifves ofta Tyghe eller Tyche, hvilka former tyda på

iiansk iiärkomst, och möjligtvis skulle det danska gifte, Johans

' Att hnns nätesgSrd varit Viisby i Allmnnorp orli ci (\p* i Hammnrby soclccn

«r högikt sannolikt, d& Knut Karlsson år 1490 är bärtidäliolding i Närdinghuudra
Urftd, ån detta Väsby ir beligct Visby i Hammarby ägdes vid denna tid af en
hall nuudii sitllvt.

^ På Ulfsparreättena sldkttalla å riddarhaset återfinnes denne Knut såsom
sonson till riddaren af S:t Britas orden(?) hen Abniiam FlfrdMon, men att detta

ar lika oriktigt, iom denna &tta ildn alSMedningar i allmänliet, lider knappast

afigot tvifvel.

* Det terde här få anmärkas, ait ett liknande vapen förekommit ätven i Isorge

oeh dar f6rdes 1448—94 af en Laofents Jonsson, som ar kanik oeh soekenpiest i

Nä« i Ruumarike siinit slutligen 1494 erkeprest i Oslo. Se Sami. til det Nttrske

folks Sprog ug Hist., l\, s. 607 och hans därstädes tab. VI, n:r 406 afbildade

sigill. Om hans släktförhållanden är dock Ingenting bekant.
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dotter ingick, iitveii kuiiiia tänkas såsom framkalladt af uatioua-

liteten, men intetdera kar i detta fal! anses bevisande.

En likn;in«lp och kanske mera antaglitr hänvisning till Dan-
mark, d. v. s. Skäne och Halland, lämnar den ätt, vi nn skola

närmare skärskåda^ och som möjligtvis är, äfven den, en greu

af släkten tDomasse». Dess äldsta här i landet uppträdande

medlefflinar ftro ostridtgt barn af en Lindorm, ^ ett namn eljeet

sällspordt, men d&remot synneriigt ofta förekommande inom denna

ocb befryndade ätter, hvarföre vi kalla denna ätt Lindormå"
9Önerna»,

Dén 2 jan. 1344 upplåta Benkt Lindormsson, med

sparren Ofrer ett ekaftadt blad i sitt ännn befarade sigill, ocb

Abjörn Nockesson till Kristina Lindormsdotter den ande! i

Asöja, som herr G()te (möjligen presten herr (yöte i IJiniaryd

nämnd 1337) där förvärtVat, och ehuru det icke är lätt att af-

göra hvar detta Asöja varit beläs^et, tyda dock alla omständig-

heter därpä att det bör sökas i Småland, där Benkt 2 är senare

uppträder såsom sigill vittne. Det förefaller som om den ifråga-

varande gården* varit ett oskiftadt arfvegods, och det ligger då

nära till hands att antaga det Benkt och Abjörn varit svågrar, och

den senare gift med en syster till Benkt och Kristina. Om
henne hafra inga upplysningar kunnat vinnas, men samtidigt

med dessa appträder med samma vapen ' en Petter Lind-
orm sson såsom sigillvittne i Varberg 1336 ocb är den 9 maj

1345 på Bobns slott jämte flera andra närvarande vid Sigvid

Tranas morgongåfva till Martha Philipsdotter, * bvilken gåfva

efter halländsk sed och Ir<: fjafs före bröllopet. Den 25 maj

1347 är han i Lodose ot'h kallas da advocatus norras Hallandie-^,

deltafzer 1357 i en kompromiss för bestämmande af det vederlag,

som borde lämnas för godset Hammar i norra Halland, hvilket

konungens moder hertiginnan Ingeborg skänkt till Skenninge

nunnekloster. Han kallas år 1358 riddare, men synes hafva

aflidit kort därefter, ty 1360 omtalas hans enka fra Margaretha/

' Månne den Ljongonn {= Lfnrlorin) Knntssnn, som omtnlas sÅsoni den diir

fordom egt eo gård i Hänger, hviikcu tiedan torviirtvats af herr Otto i Vernamo,

men af honom ^erlldtl till Petter Knoppn, en vapenMnde till Lindonniaonenii,

till hvilkon vi återkoiniDa r

^ Mau kan hiirtid tänka d^ på Asa i Aae socken i Vårend, dels på ett

Assö, hvars läge vi ej kännn.
^ Nå^nt Ri^ill bafva vi ej sett, men i refcidiet till Riinwrkiveto pemebnf

Id&l—14U0 uppgilvffi han hHfvn förf Forstenaätteiis vn^ifti.

* £uka efter denne bigvid, är hon 1362 ougitt lued en Maths Håkansson.

^ kjui^uo i.y Google
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På samma gang som Petter är äfven en Arvid Lind-
onasson gäst vid Sigvid Tranas bröilop och vittne till hans

morgongåfva. Denne Arvid kalias 1347, da han jämte Petter

Lindormsson bevittnar försäljningen af Rackaby klosters gods

på Selaod och Möen, »prafectus Scanie». Intet af hans sigill

har bevarats, men af inånga skäl är det antagligt» att han f9rt

samma vapen som Petter och varit en broder till denne. Den
omständigheten , att båda dessa Lindormssöner ftro vittnen vid

Sigvid Tranas morgongåfva och då hålla på spjutet, gitver

grundad anledning att, dä morgongåfvovittnena nästan alltid före-

trädesvis togos inom brudparets släkt, båda stått i skyldskaps-

förhallande till Sigvid eller hans hustiu, x li att. då de tillika

äro Lindormssöner, en och samma Lindorm varit deras fader

Af samma sk&l synes det icke heller omöjligt att den Lindorm
Benktsson, som vid samma tillfälle namnes såsom vittne omedel-

bart efter deaia, varit en son af Benkt Lindormsson och således

vid detta tillfälle representerat hans släktgren. Att Arvid varit

svåger till Abjörn Nockesson, hvilken vi redan vågat antaga

såsom svåger till Benkt, göres troligt af en släkttafla hos Olof

-

Claesson, hvilken, ehuru långt ifrån fullständig, dock i Öfriga

angifna släktförhållanden visat sig mer än vanligt pålitlig. Visser-

ligen kallas Abjörn där Lindormssun och göres till Arvids l^roder,

men detta misstag är lätt förklarligt. JTör Abjörns son Jöns tinnes

årtalet 1390 angifvet, och efter denne genealogs vanli^ta metod

måste detta årtal såsom varande det f&rsta på släkttaflan visa

nppåt oeh angifva hans ställning till släktledet närmast ofvan.

Olof Claesson har således efter all anledning i ett bref af det

uppgifna^året funnit Jöns Abjömsson nämnd såsom »nepos»

till Arvid Lindormsson, och då han kanhända lyckats finna ett

sigill af denne ocli iaruti upptäckt samiua ättemärke som det,

hvilket — såsom här &kall visas — fördes af Juns Abjörnsson

och hans söner, har han förklarat nepos såsom brodersson i stället

ior systerson, och därpå grundat sin släktlinie. Någon släkt-

skap med öfriga Lindormssöner synes Olof Claesson däremot

icke hafva känt.

Sknlle af anförda skäl den Lindorm Benktsson, vi nyss

omnämnt, knnna antagas såsom son af Benkt Lindormsson, så

torde anledningar ej heller saknas att på släkttaflan såsom hans

syster reservationsvis upptaga Ingeborg Benktsdotter, hvilken

med samma vapen i Käliunda år 1390 beseglar ett bref, hvaruti

Digitized by Google



154 o. DJDRKLOU

hon till sin »frände» Amd Jönsson (son af den förut nämnde
Jons Abjörnsson) öfverlater gods i Refteleds socken, samt 1393

kailar sam me Ii ände uch dennes fader (sysktjnbarnet?) Jöns

Äbji^rnsson till vittnen vid ett gatVobref för Arvid Håkansson,

till hvilken hon antagligen statt i något skyldskapsförhål lande,

da gåfvan är en ersättning för det hon innehaft hans gods, och

må om denne Arvid i förbigående nämnas att han var gift med
en systerdotter till Petter Knoppo, hvilken fdrde samma vapen

och sannolikt på ett eller annat sätt tillhOrt denna slftkt. Åfvm
i den Knnt Benktsson, hvilken år 1367 för släktens vapen

torde vi roåh&nda hafva en son af Benkt Lindormsson, men
något annat stöd h&rt(ftr in vapnet kanna vi ej uppgifva. M6}~

ligtvis har denne Knut varit den sista af Benkt Lindormssons

manliga afkomlingar; men— ä^ren med fara att anses hafva trängt

alltför långt in på gissningarnes område — kunna vi icke med

fullkomlig tystnad förbigå ännu en frälseman nämligen Nirlis

K nutsson, då hans fadersnamn för tanken pa Knut Benktssin.

livais vapen han äfven förde. Denne Niclis eller Nisse nännies

emellan 1373 och 1401 med egna frälsegods i både Halland och

Smaland och är densamme, hvars dråp på hustruns frände Per

Karlsson med därpå följande arfstvist vi i denna tidskrift förut

behandlat. Så.som mansbot utfäste han sin gård Bolstad eller

Bolmstad, belägen just i den trakt af Småland, dar såväl Benkt

Lindormssons som Abjdrn Nockessons ätteläggar fl^e vidsträckta

jordagods. Befryndad med Abjöms son Jöns torde han i allt

fall hafva varit; ty då denne på Svansjö den 20 dec. 1377

firade sitt bröllop med RagniId Olofsdotter, äif han närvarande

och håller på spjutet vid morgongåfvan, likasom vapeflfränden

Juhaa Kskilsson, en omständighet, som tyder på frändskap emellan

brudgummen och bada dessa vittnen. Några svara krnnrloffiska

hinder att antaga denne Niclis sasoni son till Knut Benkts- ni,

möta icke, om ock släktskapen endast såsom en tänkbar möjlig-

het kan antydas. Men har han varit af Benkt Lindormssons

ättegren, så var han ock i så fall den siste på svärdssidan, då

han, såsom i den anförda nppsatsen visats, blott efterlämnade

en dotter Sestrid, gift med Ingvar Mickelsson till Traneberg.

Till Lindormssdnemas ätt hörde sannolikt äfven Ingegerd

Arvidsdotter, som 1402

—

21 förde sanfma vapen, och torde hon

hafva varit en dotter till Arvid Lindormsson. Hon var gift med

Jens (Jesse)' Pavalsson, hvilken i sin sköld förde ett dryckes*
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horn och 1377—92 bodde på Bosarp i Skåne, där han först-

nämnda år hade en rättegång om gods i Luggude och Norra
o

Asbo härader, livilka gods blifvit af riddaren Jacob Holgerssen

och dennes broder Peder Holmgerssen pantsatte till Nils Eskilds-

sen och dennes broder Peder li^kildsfieD af Bosarp. Som Jens

apptr&der såaom inDehafvare af pantegames rätt, synes det an-

tagligt att ban före sitt äktenskap med Ingegerd varit gift med
en dotter af Peder Etkildssen och sålunda i svågerlag med Peder

Anderssen Dne till Skalwrsjö, bvilken ock stundom skrifver sig

till Bosarp och således torde haft del i gården.^ Före 1402 är

han dock gift med Ingegerd Arvidsdotter och bosatt pa Tryn-

ningenäs i Halland. De båda inakame göra detta år en ansen-

lig gåfva af jordagods till As kloster och äro ännu 1421 i lifvet,

då ett af dem utfärdadt bref, hvari de sälja deras gods i Halland,

beseglas af Ingegerds vapenfrände Benkt Toresson. Om de

efterlemnat barn är obekant, men synes af de storartade donatio-*

nema icke mycket sannolikt.

Beelägtad med LindormssAnema var en annan vidt ntgre*

nad, från Finveden bördig ätt med samma vapen, och då denna

nied en till visshet gränsande sannolikhet har den här redan

omnämnda Abjörn Nockesson till stamfader, kalla vi dem
.^4 bj örnssöne r n a .

Det bref, som Benkt Lindormsson och Abjörn Nockesson

år 1344 gemensamt utfärdat till Kristina Lindormsdotter, har

gifvit anledning att förmoda, det de varit svågrar och samarfva

med Kristina. Abjörns sigill är bevaradt och visar en sezoddig

stjärna utan sköld med omskciffc . . . abe . nt . no *

Denna stjärna skulle visserligen kunna antagas hafva varit ett

sköldemärke, om blott Abjörn lefvat längre tillbaka i tiden, då

dylika sigill äfven brakades af förnämlige män af gammalt frälse,

men nu var sådant ytterst sällspordt och redan nr bruk, h var-

före sigillets utstyrsel gifver anledning att Abjörn varit en ny

man, och hans frälse kanske ännu icke fullt fä&tadt samt att

stjärnan således endast är att anse såsom ett stiiiseradt bo-

märke. När nu år 1373 en Jöns Abjörnsson visar oss ett sigill,

där den sexuddiga stjärnan visserligen lagts på en sköld men

* £Dligt benäget meddelauiie al arkivtekr. Tbiset, hvilken med erkännani-

ird vilviljB lemMl aUb applysaingar, som w bsas mtvekningar knnntt bemtai
om m&B ooh kviBBor, lom i OftBBiark fOrt aptrrtB öfver ett bltd, eller diktcB
»DoniBBsev.

' Se Uilde brand, Sy. Sig. ser. 8. '61^ n.-o 568.
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där af eU I klafvita i tv&oDe halfvor/ så vill dét QåBtan symui

som om AbjOrn Nockessoos sljttnia här går igen, ehuru delad

och till5kad med Bköldhärareos initialbokBtaf. Den har aåledee

ftfmu icke alldeles förlorat tin gamla egenskap af bomftrke.

Någon liknande vapenbiid förekommer icke för denna tid, men

vi återfinna deii något varierad uti de sigill, som en tid bi ukats

af Jöns Abjörnssons äldre söner Arvid, Nils och kuuL.^ När

därjämte detta egendomliga sköldemärke af dem utbytes emot

sparren ufver bladet, synes detta bekräfta vårt antagande, att

desse mäns frälse ännu icke varit fullt stadgadt, samt att en

närmare frändskap förenat dem med Lindormasönerna, hvilket

äfven bekräftas af permebrefven, om också dessa ej tydligt an*

gifva huru. Märkligt är det ock, att Lindormssönernas vapen

år 1380 visar sig i Arvid Jönssons sigill, men redan år 1383

där lemnat ram för fadrens efter all anledning själftagna vapen.

Af Nils och Knut, som före Arvid försvinna ur tid och häfd,

hafva vi inga sigill med detta Liadormssönemas vapen utan

åtnöjas de med fadrens, men denne upptager det qälf omkring

13d0 och brukade det sedan under sin återstående lefnad. Det

är således ej osannolikt, att sedan arfvegods från Lindorms-

sönerna i förening noed egen omtanke och sträfsamhet tryggat

Jöns Abjörnssons frälse, dennes äldste son Arvid, hvilken dess-

utom genom eget gifte kommit i slakt med mera betydande

frälseätter, ansett sig kunna väga försöket att utbyta fadrens

förut okända och ur heraldisk synpunkt alltför torftiga vapen

emot det förnämligare, hvartill han på farmodrens sida ansåg sig

anboren; men att detta till en början mött protester, som för-

mått honom att återtaga fadrens vapenbiid. Under årens lopp

blefvo emellertid såväl Jöns Abjörnsson själf som hans söner

betydande jordägare, och detta torde också hafva hos möderne*

fränderna utverkat ett medgifvanda att upptaga deras vapen,

eller ock har Lindormssönemas ätt under tiden utslocknat på

svärdssidan.' Det första släktmärket försvinner i allt £all helt

och hållet efter 1390, och det nyförvärfvade vapnet är det enda.

* Sigillet afritadt ati J ö, fol. ICl, under bref af den 1(5 okt. d. a.

' Den halfva stjärnan har dock hos några sä reducerats, att •petiftiiie i

•tillet för tre blott blifvit en hvardera sidan om bokst«fvea I

* Om Niclifl Knutttou kan antagu hafva varit den sista af Liodorms-
5b«tiim ätt, •& ifcolle ett «ld«iit tnittlad giffitt af honom,, oeh omkrinjc år 1S9U'
kunde han äfven •:Ifvii det, (\K han blott egao en dottw oeli vid den tiden Miino>
likt förlorat hoppet att få nlgoa »on.
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som synes i de sigill, som tillhört Jöds Abjörnssons yngre

söner.

Emot detta antagande kan anmärkas, att det icke är bevisadt

att Jöns varit son af Abjörn Nockason. Men inom ätteforakniDgeD

måste man, där fnliatåndig bevisning ej kan åvägabringas, nnder^

standom grunda sina påståenden på starka anledningar, oeE att

sådana b&r föreftnnas, torde väl icke sannf&rdeligsn knnna f5r-

nekas. Det skolle ock kunna invändas, att JOns Abjömsson

med sdn«*na Arvid, Nils och Knut samt vapenbilden I emellan

2 haltva stjärnor möjligtvis varit en annan än den, som på

1400-talet för ett annat vapen och då eger sönerna Arvid,

Lindorm, Abjörn m. fl.; men dessas identitet bestyrkes fullkom-»

iigt af permebrefven. Yi våga därföre såsom på goda sannolik-

hetsskäl gmndadt antaga, att Abjörnssönerna på deras faders

mddeme varit en fortsättning af Lindormssdnemas ätt och att

det ättemärke, de antagit, icke varit något annat än dessas.

Hvad beträffar de äldre släktböckemas uppgifter, så är redan

visadt att Olof Claesson fnnnit släktskap emellan Jöns Abjörns-

son och Arvid Lindornisson. Bure och andra med honom kalla

Jöns Abjörnssons fader Abjörn Storkarsson och göra honom

till son af en »Storkarb (Storkar) i Hjälmaryd. Äfven detta

gifver ett stöd för vårt antagande, då en hvar, som något sysslat

med läsning af gamla perniebref, atan svårighet skall inse huru

lätt en fislläsaing kan gdra Nockason till Storkarsson. Nocke är

dessntom ett namn, som veterligen icke i permebrefven finnes

buet af någon annan än Abjöms fader, hvaremot Storkar,

Styrkar, Stdrkar (Styrger och Störge) alls icke är säUspordt, och

då är det jn mycket möjligt att Nockason tolkats som felläsning

för Storkarsson och naninet rättats därefter. Att andra genea-

loger kallat vår bevislige Jöns Abjömsson för Jöns Erlandsson

beror ater pa en hos dem ofta forekommande förväxling at dessa

tvänne, af hvilka den senare — af hvad skäl måste vi lämna

osagdt — gOres till en af stamfaderna för släkten Hård. Pering*

sköld, som bäst af alla redogör för afkomman efter vår Jöns,

kallar honom Jöns Tordsson; men ostridigt är dock, att fadren

till de många Jönssönerna med bladsparrevapnet varit son af en

AbjOm, favilken åter svårligen kan vara någon annan än AbjOm
Nockesson.

Vår Jöns Abjömsson framträder första gängen 1368 såsom

sigillvittne och synes hafva ägt Hjälmaryd i Ljungby socken,

MisL Tidtkrtft mi « 12
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hvilket gods ban dook 1373 till större delen bortbytte till Arvid

Erikeson mot dennes gård i Y& i Refteleds socken. Af brefvet

inhemtas också, att Jöns hafk en icke namngifven broder, hvHken

älven ägt en gård i samma Hjälmaryd, som ej ingår i bytet, och

synas dessa uppgifter bestyrka, om de ej framkallat, de aidre

genealogernas antagande, att Jöns Abjörnssons fader ägt detta

gods.^ I samtida handlingar förekommer han panska otta, än

såsom godsförvärfvare eller godsbytare, än såsom vittTip vid

hvarjehanda uppgörelser, som i ett eller sinnat atseende gälla

hans barn eller vapenfränder, och då han ännu 1417 är i lifvet

och redan 1377 har fullmyndiga söner, torde han hafva uppnått

en ganska hög ålder. Gift har han varit och detta efter aU

anledning flera gånger, då en sl&ktlinie i Riksarkivet nppgifver

att han >ätte 24 barn»,' men ^de upplysningar, som nr pernie-

brefven kunnat vinnas om håns giften, äro mycket ofdllståndiga-

Af ett 1380 ntf&rdadt bref synes att en af hans hnstmr, och

denna antagligen den första, varit en syster till Hanis Ulf, och

att han med henne haft åtminstone sönerna Arvid, Nils, Lin-

dorm och Knut, hvilka detta år försälja det arf, de fått efter

nämnde morbroder; och da vi ar 1383 tinna en Ingegerd Magnus-

dotter kalla hans son Arvid sin systerson, är det ju möjligt att

den första hustrun varit dotter (eller stjufdotter) till en Magnus.*

Emellertid har hon haft en om ej två elterträdannnor i husfru-

dömet, innan Jöns den 30 dec. 1377 ingick nytt gifte med en

enka Ragnild Olofsdotter, hvilken han följande dag gaf till mor-

gongåfva 5 landbogårdar i Replinge med en kvarn i Befteleds

sooken, ty med henne synes han icke hafva haft några, åtmin-

stone ej efterlefvande barn, då dessa gårdar kunde lemnas Ull

en dotter af hastm Ragnilda första gifte/ Af de 24 barnen

' Di tfn vinner belcraftelse dSruf, att Ahjörn Jönsson Kr 1403 pftDtsitter goda

i Ujälmor^d aamt gårdar i Ryashj och Berga socknar, och d& uppgifver att desea

äro hant och hans biMen gemensamma egendom. Den gård i Hjftlmarjd, som
då pantsättes, är således antagligen densamma, som tf JSn» år 1878 appgife
hafva tillhört hnns broder och niiflantogs från bytet.

^ Afskrirtöaiiili ligen J 6 i Kiksarkivet. Att Juns Abjörnsson uppnått cn hög

tider ar sannolikt, då det ieka kan vara någon annan Johan Abjömsson än denne
gom såväl 111'- i Nyköping som 141 "i och 1417 i Vadstena beHcular bref med
sparren öfver ett blad i sigillet. Det förstnämnda året har han kunnat vara på
beaSk i Södermanland, dir hans lon Knnt varit boaatt jntt inom samma aottkett,

dir de i hiefvet omnämnda godsen äro belägna
* MöjliertTls den Magnus Nilsson i Tovaryd, efter hvilken Jöns AlijSnnson

nti ett brcf af 1381 tagit arf.

* Den 24 febr. liOO pantsitter riddaren Nils Gastafason ofvannimnda fastig-

beter, hvilka han appgifrar att bana bnstrn fått af sin noder oeb denna af sin

Digitized by Google



8VSM8KA BLÅKT£B MXD 8PASBBN öfVfiB ETT BLAD TILL 8KÖLDKMÅRKS 159

hafva höpst få återfunnits, och, om uppgiften ftr sann, torde

man ta antaga alt åtskilliga aflidit i späd ålder eller ock ej

efterlämnat bröstartVingar, men säkert är att pä 1530- eller 40-

talet, da den ofvannämnda slaktlinien upprättades för att visa

några då uppträdande pretendenters bi idesrätt till de gods, som

Jöns Abjörnssons son Magnus donerat till Vadstena kloster, långt

flera afkomlingar än de där uppgifna funnits i lifvet. I perrae-

brefven omtalas blott hans söner och efter all anledning ej ens

alla dessa; men att han otom de här redan nämnda af företa

giftet: Arvid, Nils, Lindorm och Knut, halt af aenare giften

attnerna Åbjörn, MagnaB och Tord är beviBligt samt efter all

Bannolikhet äfven en son Henrik. Olof Claesson, som icke

kfinner sönerna Knat och Henrik, hvilka ej heller ftro bekanta

för Peringsköld, gifver honom en son Hans, som ej kunnat åter-

finnas, samt döttrarne M&rtba, Benkta oeh Gnnhild, hvilken

sistnämnda såväl af honom som andra uppgifves hafva varit gift

med en Per StafFansson. Om dessa lärana dock samtida hand-

lingar inga upplysningar, såvida ej Gunhild är samma Gunhild

Jönsdotter, som förekommer i två bref år 1408 och gör sitt

testamente 1411/

Af de genom urkunder kände sönerna synes Arvid Jönsson,

hvilken vanligtvis ställes främst i syskonkretsen, hatva varit

äldst. Han uppträder första gången vid faderns bröllop 1377,

gör många jordaköp och byten samt är ofta sigiUvittne synner-

Kgftst inom sl&kten. Likasom han uppgifver Hans Ulf såsom

sin morbroder, synes ban stå i sl&ktförbållande till Magnus och

Göte Ulfssöner samt prilsten herr Ulf i Långaryd m. fl. af en

släkt, som för en sköld delad af en tinnsknra, hvilken dock

varieras och af en medlem Lindorm Ulfsson i början af 1400-

talet Qtbytts emot sparren öfver ett blad, ntan att hans bördes-

rfttt till detta sköldemirke kan styrkas.' Arvid Jönsson, som

ktoe Imtboiide Johftii Ab|6mHoii. Möjligt 9t åoek att, dl JSna AbjörnMon inoa
ftr i lifvet, tcof^sen varit ren gTifva, men otn varit fnllrl. kan inan dook UttgB
«tt hsa icke med Kagniid, »om då torde vars afliden, haft några barn.

* HoD säljer dl gårdar i FinvedeD till berr Abraham Brodertton oah gör

ijilagifva för tina föiildrar, ayakoii oelf barn. Hennes sigill viaar dock icke

dennn ilikts vnpen utan en sparre eller möjligtvis 2 mot hvarandra stälda «. k.

kofötter; jfr Silt verstolpe, Diplom., II, sid. 39.
* Han beseglar med detta vapeo 1401 tvi bref oeh synes änini en gång

hafva än Irnt va|M i!, d& ban antagligeti Sr samme man, som 1411 for en delad

sköld med fyra frun öfre fästet nedlöpande taggar. Det vill nämligen synas som
i vtt dem som ett IMto eigfll med liSU, delad af m b|ilke med spplirinda

tiimer, tillhört samma peieon.
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' bodde på Killniida i RArda aoeken, var före 1382 gift med
Kristina Karlsdotter Foot i hennes andra gifte oeb lefVer

ännu 1417. Hans hustru, genom hvilken han blef besläktad

med Oxenstiernor och andra af Finvedens föriiäiuligare ätter,

synes före honom hafva sått ur tiden; men om han därefter

trädt i nytt gifte, kan ej ses af bevarade handiin^zar. Några

barn omtalas ej heller, och då KäUuuda öfvergick tiii hans

stjufdotter Ingeborg,^ som blef gift med »gamle» Hans Kruse, är

det antagligt att Arvid ej haft egna barn med Kristina Karls-

dotter och att K&llunda varit hennes morgongåfva. Större delen

af Arvids gods tyckes dock hafva dfveigatt till stjnfdottem, med
hvilken Hans Knise, >sj&lf ofK» enligt ett af Arvid TroUe 1406

ntf&rdadt bref, vannit både gods och frftlse.'

Niclis Jönsson, Jöns Abjömssons andre son, hvilken

äfven var närvarande vid faderns bröllop med Kagiuld, har ej

varit mycket !?ynlig i samtida handlingar, och något sigill af ho-

nom med annat sköldemärke än det fadern lorst begagnade har

ej blifvit bevaradt,® Han förekommer i bref emellan 1317 och

1383, men synes hafva dött före den 11 juni 1390, då hans

enka Katarina, dotter af Petter Hemmingsson (2 femaddiga

sljimor) och Sigrid Magnusdotter (klufven sköld) gör själag&fva

för honom, kina barn och föräldrar till Nydala kloster.^ I öfrigt

känner man om hans lefnädsförhållanden endast, att han jämte

Nils Eriksson (sparre) ihjälslagit sin vapenfrände och antag-

ligen nära släkting Petter Knoppo, för hvars själaro båda at^

fäste storartade gåfvor till Nydala för en mässa i hvarje vecka

allt intill domedag, och ati härtill ensamt fÖr Nils Jönssons

andel anslagits 5 gårdar i Viresta socken år 1399/ Som Nils,

när gäfvau förverkligades, redan var atiiden, utfärdades brefvet

härom af hans broder Arvid, anta^zligen såsom malsman för de

ännu omyndiga barnen, samt en Magnus Niclisson, hvilken,

ehnm sigillet icke bevarats, möjligen kan vara en redan myndig

* Hon HUm 1486 hmtra lageboig i Kedhdudlw oek kaa om litiuw liiw
i Hiit. Bibi. 1877, sid. IX, noten.

' Bretret iir tryckt i Hist. Bibi. 1877 sid. VIII.

' Detta finnes under ett bref af 1383, då han i Vadstena bekräftiir sm
igerskaa Kristina Pettersdotten testamente.

* Att orsaken till »jälaffrifvan varit drSp. nämnp^i n i brcfvcf. mrn ntt så

varit förhäJlandet upplyser en liten anteckuiutj; ä bakaidao, hvilken cg uppuiiurk-

rammtta af ntgifrumt *f RikMvki?«to P«m«brtf 1851—1400. Dir tttt nta-
ligen antecknadt >pro interfeoiioM Kadfpa nim te.» odigt besigraiipplyiBUlg
af lektor Emil Uild«bnnd.
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son till Niciis och samme man, som på Oppensten 1390, i fall

KuUbei*gs med ett tiagetecken laujuade uppfjift äi riktig, fört

sparren ötVer ett blad.^ Däremot är det af permebrefven bevisligt

att han haft en s in Peder Niclisson, bvilken år 1444 såsom ett

af Magnus JynssoiiR brorsbarn med det nya släktvapnet beseglar

en stadfästelse af farbroderns gåfvor till Vadstena kloster. Denre

Peder Niclifisou, som 1412 pantsätter fastigheter i Vestbo, Äi*

troligtvis samme man, som 1418 gör ett jordabyte med vapen-

fränden Michael MagnnBSOii,' och synes under de senare åren af

sin lefnad hafva flyttat sina bopålar till en annan del af Små-
land, dftr Ti l&ngre fram torde återfinna honom såsom antaglig

stamMer f5r en sUrskild ätt. Det ti 11 också synas, som om
Nils Jönsson haft änna flera barn, ty år 1422 öfverlåta Jöns»

Knut och Sigge Nilssöner samt Ingegerd Nilsdotter till

vår Nils Jönssons broder Magnus all den rätt, deras fader haft

i Lida i Bnrseryd, och då Peringsköld, hvurs släkttafla öfver

denna ätt synes tämligen tillförlitlig, upptager åtminstone en af

dera, Jöns Nilsson med dotter Margaretha, livilken han

uppgifver såsom gift med Maths Lama och moder till de båda

sista telningarne af denna yngre Läma-ätt, Nils och Lindorm,

så torde ofvannämnda syskon — om ock med reservation, då

deras sigill ej bevarats — kunna antagas såsom NiU Jönssons

barn.

Lindorm Jönsson, den tredje af Jöns Abjörnssons söner,

var &fven follmyndig 1377. Han uppträder ofta såsom vittne

sftrdeles vid syskonens köp, byten och gåfvor, men torde dock

hafVa haft sitt egentliga hem i Vestergötland, dftr han såsom

frälseman och väpnare sitter i räfstetingsnämnden 1396 och 1397.

Han lefver ännu 1415 men är död före den 26 mars 1418, då

arfskifte hölls efter såväl honom som hans hustru Margaretha
Stxtensdotter (rödbjälke?), hvilken dock synes hafva aflidit

* ÄniDirkM bör doek att i bdrjsn ti 140O4i^«t vpptrider i deam bygder

en Mutciins Niclisson, som 1414 ilr underhurndshöfdine i VcsOjo. Ilnn för i sitt

vapen «n sparre och kan således vara en son ai' den andre banemanuen KiIa

Eriksson, hvilken slsom det vill synas ttitt i frindtlmpaförbSnaiide till iItSI J5iu
Abjörnsson som Potter Kuoppo och förekommer emellnn 1374 och 1400. Han
ntgnf dock '% 1400 särskildt btpf pfi jordagods för dråpet på Knoppo, och där-

före synes Magnas Niolisaons deltagande i Bjälagåfvan lo<.)U iciie hafva varit &

Nili Brikfwna fignftr, iiTufBre en möjligliel flones, att hnn varit en lon af Nicli»

JSnasfn cllfT ock jämte Arvii! fönnvnrlarc för de efterlefviinde barnrn.

^ Brefvet, som under n:o d^Z linnes hos Råäf, Ydre härad, beseglas af far-

Inrodeni Tori oek brononea Sixten Llndormwon. Den ifrågavaniiide Mfelitel

bodde på Onfbj men hiina iliktl&rhftllandett äro okind*.
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fSre 1407, då han för benne gör själagåfva. Han efterlämnade

sönerna Jons, Sixten och Benkt samt döttrarne Ingeborg,

gift före 1418 med Olof K är lin g (sparre), och Elin, ogift

1418 men före 1440 gift med Sven Brynj ulfsson (gumsehuf-

vud), hvilka alla nämnas i arfskiftet efter ffiräldrarne, samt

dessutom en dotter Kristina, som då redan var ur värl-

den och 1415 tagit doket i Vadstena kloster, där hon dog 1450.

Af Bönerna aynaa Jöns och Benkt hafva aflidit före 1440, då de

ej nämnas» när deras broder Sixten och svågrame Olof och

Sven detta år stadfästa alla de gåfvor, som lämnats till

Vadstena kloster af såväl deras föräldrar som morbrodern Helge

Sixtensson. Sixten Lindormsson, som förekommer 1418

—

1444 såsom kyrkopräst i Tintrvalla och 1440 kallas prost i

Värmland, tyckes således hai va varit den siste af Lindorm Jöns-

sons ättegren.*

Om den fjärde af Jöns Abjörnssuiis söner Knut Jönsson,

hvilken 1380 deltog i försäljningen af arfvet efter Hans Ulf,

hafva bevarade handlingar från Småland intet vidare att för-

tälja, men däremot fihekommer han i bref utfärdade i Söder-

manland och Närike 1383—85 och tyckes alltjämt hafva bibe-

hållit fadrens första vapen, såsom kan ses nnder ett af honom

sistnämnda år i Björkvik besegladt bref.

Efter den ordning, hvarati barnen vanligen uppräknas, torde

Abjörn Jönsson kanna antagas vara Knut närmast i ålder

och är antagligen äldst af den andra kullen. Många bref från

* Då Abjörn Johansson 1415 s&lde lida, bevittnadei foraäljniugen af Abjörn,

.\rvid och Liiniorm Jönasötu r Mumt Petter Xidisaon, alla med sparren öfver ett

blad. och Toni Jonsgon mefl^ii 1 nlii snmtnn i\i\<j, fjista därå. Dot var sUledes endast

de ötriga barnen etter Niciit», »om cj voro representerade, och al det släktskaps-

förh&llande, lom efter krad hår längre fram skall visas, förefanns emellan satjaren

och JönB Åll}ftniS8ons barn, kunde en sarakild bekräftelse af Nils Jönssons bröst-

arfvinjjar anses nödiir. Bland vittnonn nämnng drssntom Amund Hcmminfz^sson

före Lindorm Jönsson och den har förut omnämnda Lindorm Ulfsson före Petter

NicIiMon samt sist en Petter JFonaion. Att af dena Amund och Lindorm varit

nurskylda fnltider, är af många omatiadigheter aaiinolikt, ehnm alaktafcapsbandat

ej kannat utfinnas.

' Denne Lindorm Jönsson, hvilken ostridigt fort aparnn öfver ett I5f, för»

växlas ofta med en annan Lindorm Jönsson, som uppgifves hafva fört Lilliesparre-

vapnet, hvilket i anbprrcuppslällningar. dur han förekommer, afbildus nåluudu: att

en half lilja lagts p& hvardera utversidan af sparrens ben, emellan hviika Sjrnes en

hel lilja. Harovida nägon Lindorm J$nsson med detta vapen ntgonsin Ainnits,

ni&ste pä det högsta betviflas. Säkert är åtminstone, att den Lindorm Jönsson med
dottern K!in, mm införts på Htlrdska attartftfliiu, aldrig fört aniKit viipcn än sparren

ofver bladet och således af misstag där iukomiiiit. Af »amma äkäl må»tc ock det

lilliesparrevaj^ien, som tilldelats honom på den prydliga antafla, som åtföljer

Empongrii likpredikan dfver Lennart Toistensson (Stockk. 1651) förklaras oriktigt.

Digitized by Googie



SVENSKA SLIETEB M£D bPARB£N ÖFVEB ETT BLAD TILL 8KÖLD£MiBK£ 163

Blntet af 1300- oob bOijan af 14007talet &ro bevarade, där en

man med detta namn fttrekommer, och åk Muntidigt tTftnne

borit det, är det ej alltid lätt att bestämma, hvilkendera af

dessa det är, som i de olika brefven Dmiiäranes. Men att den

Abjörn Jönsson, vanligen kallad Joanss ii, s un ägt Lida i Bur-

seryd, icke gärna kan vara identisk med denne, är dock gifvet,

da han själf säger 6ig vara syskonbarn ined den andre Abjöms

broder MagDQB JdnBeon, och äfvensa är det nästan otvifvelaktigt

att det är Bamme Abjörn, som efter genomgången svår sjukdom

sålde sin sätesgård och lät föda sig till döddagar af Torberg

Rärling. Däremot är det alldeles säkert vår Abjörn, som beseg-

lar brefvet om själamässor eft^ Petter Enoppo 1399, pantför-

skrifver jord i Hjälmaryd 1403 och framgent samt ännu 1432

bevittnar uppgörelser om gods af syskonen och själf ingår sådana.^

Hans gifte är okändt, men äldre genealoger gifva honom iuljttnde

barn, hvilkas tillvaro också af bevarade mk under bekräftas,

nämligen Kristina gift 1431 den 13 okt. med lagmannen i

Värmland Björn Niclisson (vinge); Benkta gift med Benkt Duun
<«parre) båda i lifvet 1459; Ingeborg gift före 1439 med Ingvar

Mickelsson (svarte skåning) och Märtha gift på 1430-talet med
Nils Svensson Krnmme.

Abjörns sambroder Tord Jönsson beieglar brefvet om själa-

mässor efter Petter Enoppo 1399 och är häradshöfding i Vestbo,

inom hvilket härad han således varit bosatt 1411—1426. Hans
dödsår är okändt likasom hans gifte, men att han haft åtmin-

stone två söner Jöns och Abjörn framgår af det ofvannämnda

brefvet af 1444, där desse med sparren öfver ett blad i sina

sigiiler jämte öfriga Magnus Jönssons brorsbaro stadfästa dennes

donationer. Jiins Tordsson nämnes 1444— 1455, hvilket sist-

nämnda år han och hans hustru Katarina Ni c 1 issadotter

göra själagåfva till Gudhems kloster för den aflidne sonen

Tords, deras egna och öfriga barns samt Jöns Tordssons svär-

moders Märtha Skntenbergs själar. Möjligtvis har han lefvat

några år därefter, ty Olof Claesson, som upptager honom bland

Magnns Jönssons brorsbam, har vid hans namn årtalet 1458.

' Att v&r Abjörn JÖumoh förvtakto iéke blott med detta titt syskonbarn

Abjörn Joansson, utan äfven med en annan, nf ficenealogema upptae^cn pa TUrdska
släkten och där skrifren till Lija (Lidba?) och l*'&r§Rred, har gifvit anledning att

gifVa äfVeit honom liljeaparren till vapeu; med detta förAommer han oena pt
den kär oinföriniilda antaiUn, ehara hans och brödrens vapen dir fltt n&got olika

lyälmpzydnad, det förra en lilja emellan S^gieniga horn, det soian blott hornen.
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Brodern Abjörn Tords son, BOm omnåmnes 1434—1453, var

gift med Märtba Tordadotter; mto om någon af deisa bröder

efterlämnat barn är okändt. Utom dessa bar grsfve G. A.

Sparre funnit en trei^e son, Jeppe Tordsson, omnämnd år

1431, om bvilken dock ingenting är bekant.^

MftrkeHgast af Jöns Abjömssons barn blef genom stna

donationer Magnus Jönsson. Han nämnes sist i brefvet af

1399 och var således ynjjst al biuderna. Ofta förekommer han

i permebrefven och bodde åtminstone under de senare åren af
o

sin lefnad på Asaka i Vestergötland, till hvilken gård han van-

ligen skrifves. Hans dödsår kan ej med visshet uppgifvas, meo
sannolikt faller detta på förra hälften af 1440-talet, ty 1444 är han

redan död. Med sin hustru Märta eller Margareta, en dotter

af Benkt Laurensson, (rödbjälke) ocb Margitb Glansdotter Dowt,

bar ban baft en son Jöns Magnasson, som dött före fadern och

begrafyits I Vadstena. Hon fanns ännn 1455 i lifvet såsom

enka. Båda makarne voro frikostiga främjare af den tidena

andeliga stiftelser. Så t. ex. gåfvo de gods till Gudhem 1422

och godset Lida 1443 till ett prebende i Vadstena kloster, iivilken

gåfva 1454 af enkan ökades, och i sitt under samma år upp-

rättade testamente ihagkoranier hon ytterligare Gudhem, åtskilliga

kyrkor, fromma stiftelser, helgonbilder och andlige, hvilket allt

visar att hon efter den tidens uppfattning varit en from och

gudelig kvinna.

I samtida handlingar bafva ej flera än dessa träffats af de
24 barnen, men då bland Magnus Jönssons brorsbaro år 1444

nämnes en Jöns Henriksson, så berättigar detta att antaga en

son Henrik Jönsson, om hvilken dock intet är bekant* Jöns

' Mojligtvig hnr t^f^nne Jeppe, hvill^en kunnat vara nrfsberältignd efter

Magniui och hans liuetra utao att dock rara en brorson till den förre, varit fader

till J6iM Jacobftoii oeh Blio, enk» cfler Jovm Lanreniaon (rudbjälke), hvilka tytkon
år 1460 förklara sig vilja begagna den återlösniogsrätt, Mm Magnus Juusi^oua

enka Märthn Benktadofter i sitt tcslainente mcfisifvit ftrfvinenrnc, och öfverlåta

denna, i bvad den betruiladc en gurd i Råugcduio, uå herr Svaru^ Ture Jönasoir.

Hen då Mrdaritten har likavil kan grunda sig pa alaktskap med MftrNia tom
med hennes man, är det ovisst, om desgu syskon varit haus eller hennes fränder.

Mirtha efterlemnade dock, så vidt kändt är, ej några andra syskon än Ingeborg,

hvilken 1 aitt första gifte med Benkt Thomaason Pipa (sparre) före 1441 blott

hada an dotter, som dog ogift 1458 ooh Srfdes af modren, men dl hon i aitt

andra pfifte med Lars Sig^cBsoTi Spnrre hade biirn, så kan det knnppRst antnfima

att de nu omförmälda bordsanspråken kunde komma Irån Marthas sida. Det är
diiföre mera antagligt, att de kommit Mn henoca mau, oeh kan det då vsn «a
möjlighet, att denne Jeppe eller Jacob Tordsson baft en son Jöns och en dotter

Elin. Trovärdigheten af grefve Sparrec uppgift att Jeppe varit mn nf Tord Jons-

son styrkes afven dural, att han icke kunt dessa syskon och deras burdiiunspr&k.
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HenrikflsoBi rigiU finnes beraradt och visar släktens vapen,

men kan har icke dftrefter kunnat upptäckas nti någon af de

handlingar vi varit i titlfälle att genomse. Om han varit den

sista af sin gren, kan således ej afgöras, men möjligt är att

denna fortleivat, eliuiu bortskymd och förglömd, och det är ej

heller alldeles omöjligt att den ätt med sparren öfver ett blad,

som under medeltidens sista dagar resi ieiar på P>llerid, är en

fortsättning däråt. Huruvida genealogernas uppgift om Jöns

Abjörnssons 3 döttrar är riktig, kan ej heller afgöras. Däremot

är det säkert, att Jöns Abjömsson haft en broder, ebum vi ej

känna hans namttt men har denne sannolikt dött utan arfvingar,

då brorsönerna knnnat disponera hans andel i Hjäimaryd. Till-

varon af ett manligt syskonbarn till hans sAner, och den om-
ständigheten att alla Jöns Abj&mssons söner af olika mödrar

äga bördesrätt till hans gods, framtvingar antagandet att släkt-

skapen varit pa fädernet, och att Abjörn Nockesson sålunda

äfven haft en dotter, gift med en Johan, som antagligen endast

varit en »skälig9 man med ovisst eller ungt frälse. Detta kan

man slnta af den osäkerhet, som röjes i sonens Abjörn Joans-

sons sigiller. 1403 visar hans sköld blott en snedbjälke, men
1412 finnes denna belagd med tre liljor. Han framträder första

gängen 1401 och då såsom svåger till Johan Simiansson (Simons-

son?), hvilken för 3-taggiga blad, pantsätter 1403 jord i Kind

och Sjuntorp i Bjälbo socken i Östergötland, det senare för

att betåcka kostnaden för den sjukvård han åtnjutit af Mji?tPr

Sasse i Malmö. Med >mågen> Torberg Kärlin^ uppgör han 1412

ett kontrakt, där han efter ännu i vår tid bevarad allmogesed

sätter sig på undantag och till honom afstår en del af sin egen-

dom.^ Slutligen säljer han den 11 april 1415 till sin närmaste

arf^nge Magnus Jönsson* gården Lida. Att han ej haft några

* Abjfirn säger i detta ItontnH att, dS hani nimaite Mvder, till hvilkt

baD vändt sig, ej kunnat h&lla bonom såsom vederborde, hade haa nu aSkt lin

niSg Torberg Kärlinp. Mnn skulle hnrnf knnna slnta, att ban hnft en flutti r. mm
Tarit Torbergs hustru, men detta är icke sannolikt. Denne var gift med Kaiunna

en dotter af Tnbbe Eriksson (fyrdelad éköld) och något annat gifte är ej kändt.

Ordet in?m torde därföre här börn tngns i den vidsträcktare meningen af ^'riinHe

genom ingifte inom släkten. Hade Torberg Turit hans rätta mig^ hade väl ingen

varit Diniiare att iBg^ ett ildaiit koairalrt än just hav.
' Ått Magnus varit ninnaate arfdnge, måste så förstås, att han varit en af

M)'örTis niirnnnHte arfvinprnr. Detta synes bast fif ett 1417 utgifvet bref. däri

Ärvid, Lindorm, Tord och Äbjöru Jönssöner förklara att derus broder Magnus
ailagt fall likvid till Äbjöm JoaOMOD, hvars närmaata arfvingar de äro. Hiraf

kaa mtA oek draga den slotiafaeii, att d« ocb «g aaljaxen uppburit kdpcakiUingeDf
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efterlefvande bftrn ftr aäkert, men gift har han dock varit. Ha-

struD Margareta var syster till Birger Drakes hustru Ingeboig,

hvars söner Magnus och Karl protesterade emot försäljningen

af Lida, men omsider år 1451 bekräftade såyäl denna som

Magnus Jönssons donation af gården till Vadstena kloster. Till

sist torde betiätlande denne Abjörn få nämnas att han under-

stundom föivexlats med en Abjuru Jonsson till Lija och Färgared,

som upptages bland de äldre Liljesparranies och Hårdarnes stami

fåder och lefde under senare hälften af 1400-talet.'

Er med Jöns Abjörnsson samtidig frälseman i Vestbo, men

af alldeles obekant härkomst, Petter Knoppo, förde äfven Lin-

dormssönernas och Abjörnssönernas gemensamma vapen. Af det

ömsesidiga deltagandet i bytes- och köpeafhandlingar kan man
sluta, att han varit med dem besläktad, om ock frågan på hvad

sätt måste lämnas obesvarad. Däremot är det ganska sannolikt

att han varit svåger med Ebbe Pijk, ty båda nämnas 1364 så-

som arfvingar efter en Ingeld Kortald och byta jämnt om jämnt

sina hustrurs gods det följande året. Likaså vill det synas, att

han likasom Abjörnssönerna stått i frändskap till en släkt, som
förde en af tinnskura delad sköld, och till hvilken släkt den

Lindorm Ulfsson, hvilken såsom förut är nämndt år 1401 för

sparren öfver bladet, rätteligen b(3r räknas. Petters namn träflfas

i öfver 30 särskilda bref, men detta oaktadt liatVa några märke-

ligare upplysninjiar icke om lionom kunnat erhållas. Ar han

samme man som den Petter Knappar, från hvilken år 1348 gods

tages i mät på grund af brott emot konungens dom, var han

antagligen en gammal man, då han i slutet af 1380-taiet dräptes

af sin frände Nils Jönsson och Nils Eriksson. Gift har han

varit och sannolikt 2 gånger, då den hustm Ingrid, som 1402

nämnes såsom afliden, kan hafva varit en annan än den icke

namngifna^ han egde 1364, men några barn synes han icke hafva

efterlämnat, ty år 1401 framträder en systerdotter Cecilia

hvilket ocksi varit del rätta på grand af den uppgörelse, Abjörn Joansson triif&i

med Torberg, hvilkeiL natorlij^s icke fick göra intrång i deras arfs- och bördea-

rätt. Hvad dcnnn nnp^Sr. syncB den likväl icke konnat utsträckas till hcln hyn

Lida, då Abjörn genom särskilda bytesbref 1392 och 139Ö förvärfvat gårdar där-

itadee, aåtrida icke dessa köpegods ersatt försåld arfvejord.
' Äfveh släVftaflan för ilttcn Bård å Riddarhuset tarfvar en grundlig revi-

sion, då denna ätts samband med de äldre Lilliesparrame icke är så alldeles

säkert, och anlednimgaT flmus att hetrifla, det Peder JSnason, som dar akrifrcf tilt

Nässjö och B6gered, varit son af Jöns Erlandsson. Måhända torde en nänuM
1llld«n$kail^( nta, att inom Hårdsläkten någon iorimdring af vapnet ioke ägt mm.
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Helgadotter (Häjjgadotter?), h vilken synes hafva varit hans

arfviuge, och 1402 tVjiklaras eii Birger Andersson och en Johan

Bondesson såsom lika arfsberätti^ade efter hans hustru Ingrid.

Cecilia, hvars tader Helge eller Uägge sannolikt varit en

oskälig mm*y för sin morbroders vapen och är gift med eo Arvid
Håkansson, hvilken förde sparrevapnot och synes vara samme
Arvid, som 1393 af den här fömt omnämnda Ingeborg Benkts*

dotter får Nännesmo kvarn i ersättning för det hon innehaft och

brakat hans gods, hvilket tyder på något släktförhållande dem
emellan möjligen på grund af Arvids gifte. Under åren 1374

—

1408 är Arvid ofta vittne å Abjörnssönernas bref och gör 1408

själagjifva, sou) geiiuin särskildt bref af hustrun ökas med gods,

som hon iagligen fått af sin morbroder Petter Knopp » Då
samtidigt en Jöns Häegasson, hvilket namn väl uia-ste för-

klaras sasora förvrängning af Helgason, för samma vapen, töre-

Hgger en möjlighet att denne varit Cecilias broder och att så-

ledes den Hägge (Helge) i Näset, hvilken nppgifves såsom fader

till denne Jöns varit en svåger till Petter. Denna frändskap kan

väl lika litet bevisas som Petter Knoppos släktförhållande till

de här appgifna ätterna, men dess möjlighet skall här längre

fram vidare antydas.

Innan undersökningen fl3rttar sig närmare vår egen tid, torde

fil anmärkas, att de personer liär anförts, icke äro de enda, som

under medeltiden fört sparren ()fver ett blad i skölden. Utom
den redan omnämnde Eskil Magnusson tinna vi i Skåne en

Karl Niclisson 1377—89, som sistnämnda år skänker fastig-

heter i Vestra Sallerup till Bosö kloster. I Halland möta en

Magnus Hakason och Magnus Hake, troligtvis saram;i person,

1397—1405, ehura det icke af sigillaftrycken är alldeles säkert,

om fignren nnder sparren varit en halfmåne eller oskaftadt blad,

och kallas denne Magnus Hake af riddaren Benkt Pijk, med
hvilken han har åtskilliga transaktioner, för frände. Vidare

träfa vi där en Benkt Taresson 1390--1403 och en Axel
Magnusson 1406, den förre såsom Bigillvittne vid vapenfränkans

Ingegerd Arvidsdotters transaktioner, den senare beseglande ett

bref af sin moder Kristenza, Knut Förses dotter.^ Måhända

' Denna Kristen^n torde furtjnnn ntteforskarens speciella appmärksamhet.

Möjh'gtvi8 är hon «a oäkta telning af den hertigliga itten. Hon har varit gift 2
gÅDger 1) med Brlnd Benkttson, meå hTilkeii kon kaft lonen B«iiktt 3) med Axd
MigiroMoiui flid«r.'
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höra dessa till släkten »Domasse», om hvilken man utom namnet

och vapnet vet nästan intet. I Vestergutiand uppträda en

Niclis vSkytte med sonen Biörn Niclisson i Sjötorp 1421

—

1447, Tlmre Niclisson nrli Peder Niclisson i U^m — tro-

ligtvis bröder — 1396 samt Karl Erlandsson 1472, och i skilda

delar af Smaland Abjörn Gisason häradshöfding i Vestbo

1447—51, Lindorm Ulfsson 1401--140:{ Jon Galle 1402,

Nisse Magnusson i Jätb 1426, Michael Magnusson i Grafby

1421—1433 samt Magnas Olofsson 1448, hvarförutan Broder
By 1447 och Olof Galle d. ä. någon tid åtminstone nyttjat

samma vapen. Äfven i det öfie Sverige förekommer det år

1374, om Rallberas antagande år riktigt, i ett sigill af fhi

Margaretlia Knntsdotter g. m. Södermanlands-lagmannen

herr Magnus FinvidMon.

*

Al livad här anförts lraiii£rar, att vapenbilden sparren öfver

ett blad ofta förekommer under 1300- och 1400-talen samt på-

tagligen ansetts såsom ett hedrande ättemärke; och då det äfven

antagits eller bibehållits flera äldre ätter på vårt riddarhus,

torde en undersökninfj, huruvida något samhand kan uppspåras

emellan dessa och här uppgifna äldre icke sakna allt intresse.

Hvad då först beträffar Forstenasläkten, hvilken fått n:o 2

bland våra riddere- och adelsmän, eå böljar dess officiela ätt-

artal med Sven Hansson till Todene gift med Elin Lindorms^

dotter. Hvilket faderenamn rätteligen bör gifvas. denne Sven,

därom äro dock de äldre släktledame ej ense, och det är egent-

ligen Palmsköld och von Stiernman, som, ovisst af hvad anled-

ning, gjort honom till son af en Hans. Rasmne Lndvigsson kallar

honom Sven Lindormsson och gör honom till sott af Lindorm

Jönsson. Bnre och andra kalla honoro blott Sven i Todene,

Peringsköld endast Sven och i Palniskölds Genealoaica s. 445,

där lian kallas Sven iiausson, tillägges »andre kalla honom Sven

Brynielsson». Häraf synes att man på KiOO-talet ej haft rätt

klart för siji hvem som varit denne Svens fader. Däremot upp-

gifva alla enstänunigt att Svens hustru hetat Elin och varit

dotter af Lindorm Jönsson, hvilken de dock gifva liljesparren

till vapen. Att en Lindorm Jönsson med sådant vapen na<ionsin

fannits, är dock alldeles obestyrkt, hvaremot det är ostridigt att
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den Lindorm, som hade dottern Elin, f9rt sparren öfver ett blad

och varit af Abjörnsönernas ätt. Da nu denne Limioiuis söner,

såsom redan är visadt, efter all anledning afiidit i ogift stånd,

kan Sven i Todene icke gerna vara nåoron annan än Linduinis

raå^ Sven Bry nj u I fsson, hvilken i de sigiiiaftryck han efter-

lemnat för ett baggbufvud. Själf har han således icke upptagit

hoatruns vapen, men däremot återfinnes det i bevarade sigilier

efter åtminstone 2 af hane bam^ Håna och Brnn (fdrkoriniog

af Brynjnlf), och eynes äfyon denna apenf&rftodring skett med
en vies varsamhet. Ty 1486 och 1487 ftSr åtminstone Hans
Svensson spamn st&ld såsom, vinkelhake, så att ena benet fir

parallelt med 0fie sköldkanten, hvarigenom bladet kommer snedt

öfver skölden, men redan 1490 visar hans sigill mödernevapnet,

sådant det fördes af niorfadren och dennes bröder. Han har nu

äfven ^ifvit det en hjälm, hvarpå emellan 2 horn synes eri figur,

Som sannolikt skall föreställa en uppstigande tillbakaseende ulf,

ehuru sigillet är illa graveradt. Brödren Brun Svensson bar

däremot tidigare upptagit modrens sköld oförändrad. Hans son

Lindorm f^rde i olika sigill &p 2 horn och än fanikor på sin

Igälm, men dennes broder Torsten nlfven; och sedan Lindorm
(Linder) Torstensson omgifvit denna med fönikor, var vapnet

f&stadt och hjftlmprydnaden sådan, den vid introdaktionen på
riddarhnset fastst&ldes. Ätten erhöll där namnet Forstena-

slftkten af dess dåvarande hufvudgård Forstena, hvilken dock

först genom Torsten Brunssons giUe med Anna Gudniuiid&dotter

fi^rvärfvats. Att döma af det vapen hon, hennes fader och far-

fader förde, är det likväl icke omöjligt att äfven Sven Brynjolfs-

8ons förfäder ägt denna gard, ehuru den öfvergått till en annan

släktgren/ men tämligen ostridigt måste det väl få anses att

' Enlig:t Peringsköld, som ar den endA, gom egnat denna släkts ättartal

någon egeotlij^ undersökning, akalle Sven dessatom h&ft en mn Lärt» Svcasson
tiu Ljoseali oeli en dotter Brita, aom vmih gift ooh moder tiU en Mfttbe. Om
deaaa, hvilka ej finnas å riddarhuagenealogien upptagna, HaknaB alla upplysningar.

Huruvida äfven Lars Svensson upptagit modrens vapen eller behållit fadrens, måste

sålunda lemnas osagdt, men då Peringsköld appgifver åtminstone några af de andra
brödemas afkomlingar, oeh ^ kiamr ai^ot taTB tiU Len, il det emtii^lgt att haa
ej cfterlemnat uPigru bröslnrfvfntrnr

2 X>en äldre Forstenaatten förde till en början ett sjöblad, aom dock öfvei-

l^oik tQl ett bagghafvud, och dcttaa WveigåDg, ton rid jaml5Telie af de olika

iigilUii är ganska märklig, förtjänade att genom dessas afbildande åskådliggönui,

men olyckligtvis Hnn-is de flesta endast efter afritningar i äldre afsVriftsanilingnr,

ioretrodesviit Lars Sparres (sign. J 6 o. J 7 i Kiksarkivet). £mellertid kan för

öffezslBgeii till bagghafViidet UavitM till JStfjK TotrbjSnaaona div nnder ett bief

af Ua& aftccbiade akSld. Af denna ildve ForattnaHttk ito följande kindas
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den yngre Forstenasläkten på mödernet är en fortsättning af

AbjÖnisBönernas ätt och dess vapen däritrån kommet.

Aiéliara släkten Ulffana, som förde sainma vapen som

Foistenaätten» fick på riddai liuset, där den år 1627 introdu-

cerades under n:r 153, äfven behålla det. Det kräfver icke

heller någon synnerligt närgången granskning för att visa att

detta tilktånd, oaktadt de protester, som vid 1634 års riksdag

firaiBttåldes af Knat PöSBe, varit fnilt berättigadt, och att det

sköldemSrke, som då nppgafs, varit den intiodnktion sökande

NiU Benktftsons råtta fftderne. Hade intrftde under eget

nummer vftgrate, hade han dock såsom tillhörande den redan

introdncerade Forstenaätten varit berättigad att för denna där

inrymmas, ty släkten är ostridigt densamma, och man behöfver

blott jämföra bådas genealogier för att ovissheten härom skall

försvinna. Nils Benktssons fader Benkt Stigsson är nämligen

utan tvifvel samme man som den på Forsteuaättens stamtafla

upptagna Benkt Stigsson till Storegården i Dunker, en sonson

till Brun Svenssons son Benkt Brun s son till Sät^a, och har

således ftfven här Abjömssönernas och Lindonnssönemas åtte-

märke bevamts.

Det vapen, som gafs Baggarne af Berga n:r 118 och

deras senare introducerade frånderBaggarn e af Söderby n:r 147

blef vid upptagandet på riddarhaset visserligen något olika, men
skölden är dock oafsedt färgerna i grunden densamma, om ock

sparrens ena stöd I oi dubblats. På riddarhuset börjar dessa

Baggeslakters fzemensamma stamträd med en Peder till Berga
i Un unge socken i Upland, en man, hvars tillvaro förefaller

skäligen tvifveiaktig. Denne gifves två sciner, Karl Pedersson

till Berga med en son Jöns Karlsson, om hviiken det säges att

han lefvat 1454, men dött barnlös, samt Nils Pedersson i Berga,

fader till Peder Niclisson, hviiken nppgifves hafva lefvat 1455 och

fört Forstenavapnet, samt till Halsten Bagge. Bet är all anledning

Bröderna Ake och Esger Torbjörnsöner, eom uppträda om 1415—^, den

MBSM fifl 1418 p& Förstena med Ingrid Siggadotter, inttåBda dotter till åm
Sigg*' PirEr rsflon, hvar>; -ieill icke fullt fvdligt aiif^ifv^r om pl^oIflcTniirkrt Ht ctf

ba^- eller oxhiifvad. Bada dessa bröder föra ett oskafladt sjöblad eller hjärta,

dkwn 1485 af Riger ttiliMnite. Torb^Srn BagerttoB,- antagligen ton wi

JBager, låt 1459 o«h sedan ett tydligt bngKhufvud, likasom dennes son Gndm n nd Tor-
bjdrnaaon 1486—1495, gift mcå nn dotter af Sven? Pijk. Atniingtoue de 2 sist-

nämiida beklädde domareämb«te såsom häradshöfd ingår i orten. Om niigou slakt*

(dEap famnite emdkii dtiM oeb Sven BxynjnlfMoii, hviiken iSrilp bag^nfvadeti ir

«g bdkaat.
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att hetära, att denna kombination g:rundar sig på en laiig följd

af iiiifistag. Att en Peder Niclisson i Berpa med Forstenavapnet

funnits 1455 är fällt säkert, men detta Berga lag i Högsby

socken af Kalmar läD. Att en Jöns Karlsson i Tierffa lefvat

1454, är ock sannt, men detta Ber^a låff i Ödeby eller Öbv
socken i Närike, och den Jöns Karlsson, som dä bodde där, var

visserligen icke af denna släkt utan af en helt annan med ett

ekebiad i skölden. * Slutligen är det ock ostridigt att ett Berga

foniiitB och fionee i Unange socken, men detta ägdes då af en

hélt tnnan sl&kt ån någon af dessa. * Det Berga, hvarefter

Baggesläkten fick nit oaiDD, var således det i Högsby socken,

hvilket nnder slntet af 1600-talet såsom af kandlingar i kanmar-
arkivet framgår, ftnnu var i dess ägo. Med någon kännedom

om äldre genealogers lättvindiga sätt att Idsa genealogiska gåtor

ocb deras nppdf^e oeh af mera grandlig granskning obesvärade

kombinationsförmåga är det icke svårt att förklara, huru dessa

misstag uppkoimnit. Troligtvis har ätiartalet upprättats under

fSrsta hälften af 1600-talet och genealogen vetat att det fanns

en gård med naniiiet Berga i Ununge socken. Han kände också

till släktens liärkomst frän en Peder Niclisson i Berga och tog

för gifvet, att detta Berga måste vara det enda han kände.

Peder måste naturligtvis hafva haft en fader, och då han träffat

i handlingar en Jöns Karlsson till Berga, som var son till en

K.arl Persson och lefvat på lämplig tid, så föU det sig helt

naturligt att Peder Nielissons fader hetat Nils Persson och varit

Karl Perssons broder. Men då nn Jdns Karlsion till Berga lefde

14N ocb Peder Niclisson skrtfVer sig till Berga 1455, så vurdet jn

klart, att den f8rve måste hafva ddtt bamlOs ock farbrodern ärft

gården. De båda lyckligt fnnna brOdema Karl oeh Nils måste

jn haft en gemensam Mer Peder och hvarfilre skalle icke äfven

denne ägt Berga? På sådant sätt har ättartaflan sannolikt upp-

kommit. Men hvårföre Peder gjorts till norrman torde vara

' Jfr förf:8 ,app8at« om arfstvisten emellaa Nili Niksoiw till Traiwbcx|g oeh

fra lagreerds till Oja nrfvrngnr, Hiet. Tidakr. 1890.
' D& Peder Nicliggon och h&m hou Måns PersBon bodde pä Berga i Högsby,

bodde Bragt Matsson med Vasavapnet och hans son In ge ni nr pn Berga i Unongie.

Om ^onnTifj- ("Iii^frif I, hvil)-r-n. nnr rlft trnlrh- nff vinnn jordnirnds, visat sl|; syn-

nerligt tläktkunuig och aläktkar, låtit vederkanua sig detta Berga såsom artVejord

éUtr Iran hui fSiriifrst det, Inmm vi q na uppgiiVa, men pl ISöCMalct braktdet

det n&som konglip: afvekgård och förlänades 1^02 till TönncH Eriksson Tott d. h ,

hTnr» ROURon iÖÖb genom byte mot Benbammar därtill vann full äganderätt (jfr

Forsell, Sverige 1571 s. 277). Berga i Unange bar således antagligen aldrig

vsrit i BhggnttkteM ägo, troli dit kvad diiom i topogr*it1c« «riwm nedddw.
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svårare att förklara, såvida man icke förestält sig, att äfven

denne hetat Bagge och att detta tiliiiatnn hänvisat till landet

pä andra sidan Kulen. Bagge var likväl vid denna tid alldeles

icke något släktnamn utan ett personligt kännings- eller veder-

namo, som under medeltiden tiildelatfi en mängd frälse och ofräise

män af de mest skilda ätter och vaoligivis utan ringaste hän-

syftuiog på norsk härkomit. Under WD»» hftlften af 1400-talet

bdijade det dock iikaaom andra sådana yedemamn att öfveiga

till slåktoamn inom en Östgöta- eller Smålandsslåkti som vister-

ligen var befiryndad med den na ifrågavarande ock kanske för-

anledt dess tillnamn, men dock en helt annan.

Af dessa skäl måste vi uttryckligen förklara att Baggarnes

till Berga och Söderby ättartal ofvanom Peder Niclisson är allt

annat än tilltorlitligt, likasom att Halsten Bagge, som 1454

—

1464 förde ett annat vapen än Peder Niclisson oeh hans af-

komnia, icke hörde till denna utan en annan släkt.

Ättartalet måste d&rföre böljas med Peder Niclisson, som

1454 skref sig till Berga, förde sparren öfver ett blad, och möj-

ligtvis torde varm identisk med den hftr f^nt omnämnda sonen

till Nidis Jönsson af Abjörassönemaa fttt. Vi hafva redan

nSmnt att denne försvinner från Yestbo samtidigt med eller några

år innan Peder Niclisson till Berga npptrftder och omöjligt fir

det icke, att han under mellantiden eller åtminstone 1423 och

1429 bott pa \ i ankunge i Kinnevalds härad och varit fogde i

Värend. Det torefaller nämligen, soid uin Peder Niclisson till

Berga icke blott fört samma skoliiemärke, utan äfven benaLrnat

samma sigillstamp som Nils Jönssons son Peder, ^ och da han

1463 för sina föräldrars och eget sjäiagagn skänker till Nydaia

ett gods Dragö, beläget incMD den komplex af frälsehemman, som
tillhörde Abjömssönema, kan man ej underlåta att erinra dårom,

att såv&l Nils Jönsson som hans hnstm valt detta kloster till

Ifigerstad. Under sådana fSrhåUanden växer sansoliklieten af

dessa Nilssöners identitet. Att den Peder Niclisson, hvilken

1399 änna torde varit barn, men npptrftder såsom fullmyndig

1412, kunnat lefva ännu 1463 är icke omöjligt, då hög ålder

varit vanlig inom bans ätt, men däremot vågar man icke

obetingadt antaga honom såsom fader till den Måns Peders-

* SI finliill dit UwrtoM, dåM ftr aw w 20 Ir Mdan jämfSide dnts
ligiUer, mea hia hir kk» vNit i tUlfSU* ttt an «gM dem es ffinjnid gsMukah^.
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lon till Berga, Bom 1517 fatt ett frftlsebrflf af herr Sten Sture»

eavida ej denne d. å. varit en gammal man. Härom knnna yi

c|i med någon Bftkerliet döma, då vi ej rarit i tillfälle att nnder«

söka, hnmvida slftktledningen firån denne Peder Nielieeon &r

säker eller om äfven han inflickats för att få en fader med
»Forstena-vapnet» åt Måns Pedersson, hvars barn iipptogo Bagge-

naiiiuei efter deras iiiortader. Det utfärdade frälsebrefvet innebär

dock intet bevis, att Måns Pedersson icke varit af frälsebörd

samt redan besutit frälsegods, ty sådana bref afsågo ofta rätt

att frälsa vissa skattegods och kände äfven utfärdas till för-

svarande af ett till äfventyrs bestridt frälse, ' hvarföre detta ej

hindrar att Måns kunnat vara son af Peder Niciisson. Enligt

riddarhusgenealogiens 4ippgift förde Måns Perssons barn sparren

öfver ett blad, likasom deras farfader, men fördubblandet af spara-

rens ena stöd synes redan i sigiller af Måns Pedensons son-

söner Anden och Benkt (1568), Peder (1590), liksom dennes son

Sven (1599)/ Emellertid förekommer den enkla sparren ännu

så sent som 1657, då Brita Johansdotter Bagge förseglar bref

med sådant sköldemärke.' Den nya hjälmprydnaden och de nya

färgerna fäsUdes först vid introduktionen på riddarhnset, då det

blef ttödTändigt att så myeket som möjligt särskilja de under

olika nummer antagna ätternas sköldemärken.

Om Bdggarne af Berga och Söderby skola kunna antagas

såsom en fortsättning på svärdssidan af Abjörnssönernas ätt

beror saledf s
l
a, om deras härstamning frän Peder Niciisson till

Berga kan vara ostridig, hvilket vi ej nu kunna afgöra, hvar-

eniot dennes nu uppgifna börd torde få betraktas såsom åtmin-

stone fullt antaglig.

Under n:r 146 introducerades med namnet Uyllensparre

år 1627 en annan småländsk ätt med sparre öfver ett blad, och

omöjligt synes det icke att äfven dennas vapensköld förskrifver

sig Mn samma håll som de förutnämnda ätternas. Riddarhus-

genealogien går här icke in på gissningames område utan börjar

med Jöns Henriksson till Fyllerid, som bevisligen lefde och

' IM ar 1517 utftrdade Iraisebrcivet halva vi ej varit i tillfiille att ne och

IreUft divfBie icke yttra något om dcM, innehåll. För hans äldre frälse torde det

ri hv}]eT ega större betydelse än det iiy» sköldsbtef, aom år 1590 tiUdeliide« Svn
PedemsoD till Söderby.

* ftiligt beni^ meddclMideB af Lsktor S. Hildelinad.
> Aftryck af hennes sigill finMi påM tiU Ffauikm Philip DjniUow fSr-

TMvde i Norska Riksarkivet.

Sist, Tidskrift t$91 13
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bodde pi deona gård i början af 1600-talet. Hans Ikder fir

obekant, men möjligtvis kan han vara son af en Henrik Jöns-

SOD, hviiken år 1460 uppgifves hatva fört spaireii öfver ett blad

och på denna Jösa grund instufvats i Ulfsparrarnes af Broxvik

&ttartal såsom son till en Jonas Månsson Bjagp. hviiken sanno-

likt aldrig tunnits till och åtminstone ej tillhört Ulfsparre-

ätteo.^ Samme Henrik JönsBOO återfinnes å Bares antatla för

Anna Månsdotter Ulfsparre och uppgifves såsom fader tili Elsa

Henrikedotter, g. m. Lars Svensson (tre böljor) till Ljiuefois.'

Bme gifver honom till vapen en sparre Öfw ett blad, men spar-

rens insidor hafva dock icke fullt utritats otan betecknats såsom

en nedifrån uppskjutande spets, antagligen för att icke fk in

två Ulftparrevapen å antaflan, då han troligtvis betviflat att

Henrik Jönsson varit af denna ätt. Om man på de«sa lösa

grunder skulle kunna sluta att pa 14H0-talet lefvat en Henrik

Jönsson med sådant vapen, så är det åtminstone icke omöjligt

att han varit son af den Jöns Henriksson, som år 1444 så-

som Magnus Jönssons brorsson godkände farbroderns gåfva till

Vadstena kloster, och fader till den Jöns Henriksson, hviiken

&r Gyllensparrarnes kände stamfader. Men i så fall har denne

Henrik icke, såsom i Ulfsparregenealogten och den omförmftlda

antaflan uppgifves, varit gift med Anna Johanidotter Bese, utan

bar hans hostra varit Ingeborg, dotter af Jon Folkesson, ty hon

var den till födernet okftnde Jöns Henrikssons moder.' Skulle

framtida undersökningar bekrftfta denna på ytterst lösa grunder

byggda förslagsinening, sä skulle ursprunget äfven till Gyllen-

spanarnes vapen kunna utredas.

Såson] stamfader för Hjortoslakten n:o 112 uppgifver

riddarhusgenealogien en Lars Gotschaiksson, gift med Ingrid

' Denoe Jonns Månsson uppgifves i riddarhujiK«nealogiea (se Aareps Sv.

Adelns ättartaflor, IV, g. 483) sSsom gift med sin brors dotter(t), ea Sktenskaplig

förbindelfe A uppenbart orimlig och otänkbar för den tiden, att därpå ej behöfver

spillas mångit oi^. Att nutnga Henrik Jönsson såBoin aflnd >i kätterij> och utan

presterlig vigsel, hvurtill inom så nära sliiktskap pälligt tillstund aldrig kunnat

erhlUatf.Sr alldeles oradjligi
' Ater ett misstag. Lare Svcmeone Iraetni £li« ver dotter till Benkt KleeaoA

(AlloBgren) till LjuHcfors.

^ Eoligt hiiudlinu^ur i Kuiniuar-Arkivet. Dessa hindra visserligen icke utt

antaga tviinne giften, men giftet med Anna Johansdotter Bese syues dock tvifvel-

ektigtf dil hon m&ste hafva vurir dotter af Johini l^f -f eller Bisi d. ä. Dels är rlot

itkit kiindt uU han, som törekommer i handlingar emellan 1377 och 1413 efter-

limiiet »tgoa dotter, oeh deb ajBCi kon bkfni verit for ^mmel ett ékum dotter

ef henoai knmiA iHnliaae enouliiger med dea pl l«0-telet lefvende Henrik
JdiieMm.
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dotter af JOns Häggason i Kiaet och Karin, Birger Turob-

sons dotter. Att ftttledningen åtminstone från denne Lars

GotschalksBon är säker, därom hafva vi varit i tillfälle att

förvissa oss genom en särdeles fullstäTidi^ stamtafla för denna

ätt, som af dess npprättare protf»ko!Isseki eteraren Örnbeip: ställts

till vårt förfugaiide, och hvad de första leden angår, stämma de

äldre släl^tböckerna ganska väl öfverens. För närvarande under-

sökning är dock den uppgifna srammodern och hennes släktför-

hållanden hafvadsaken. Hennes uppgifae fader Jöns Häggason

har träffats i handlingar redan 1415 såsom sigill vittne och kallas

1417 »beskedligh man». Under ett bref utgifvet i Frinnaryd

1433 har hans sigill bevarats och visar en sparre öfVer ett

oskaftadt hjärtformigt blad med spetsen appåt samt i omskriften

Jah. HsBghoson. Samma vapen med omskrift Joh. Siggonis

finnes afritadt 1 Lar» Sparres afskrifter i Riksarkivet, bandet J

6, såsom tillhörande ett bref af 1430, men med kftnnedom om
den mindre diplomatiska noggrannhet, hvarmed dessa afskrifter

äro gjorda, vaga vi antaga såsom möjligt att denne Jöns Sigga-

soD kan vara samme man som Jöns Häijgason och att en felläs-

ning liär föreligger. För vår undersökning har det dock ingen

inverkan, om äfven samtidigt- funnits en Jöns Siggason med lika

vapen, då hufvudsaken är, att tillvaron af en Jcins Häggason

hlifver konstaterad. Men föga mer har ej heller vannits; ty om
denne Jöns Häggason lämna de bref, vi varit i tillfälle att se,

inga vidare appiysningar, äu att han från att kallas beskedlig

man skrifvit sig af vapen, varit gift med Kaderin (Rsitarina)

Birgersdotter (stolpe?), hvilken egt gods i Vadsbo, och att han

år 1434 olagligen arresterats å Bamlaborg af herr Otto Snafs.

Äldre genealoger &ro alla ense om att hans fader varit en Ilägge

i Nftset, och detta förnamn, som visserligen någon gång före-

kommer såsom boret af ett- eller annat fastevittne, är ganska

ovanligt och tyckes vara uppkommet genom ett vårdslöst nttal

af Helge. ^ Skulle så vara, kan man tänka sig att denne Helge

eller Bägge varit den svåger till Petter Knoppo, som vi förut

omnämnt såsom fader till Cecilia Helgadotter. Jöns Häggason

skulle da vaia hennes broder, som tlör att skilja sig fran sam-

tida Helgasöner med samma förnamn upptagit faderns i dess

' Möjligt är dock att Haggc kan vara en sammandraguiug af H«gvid, ett

fönamn, am vitMrligeD dl ooh då ISnlcoinaMf nen i illiiiiiiket ir nveknt

lålkfovit.
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förkortade form.* Då nu Cecilia Helgadotter bevisligen fdrt sin

moderbroders vapen, gör detta sannolikt att, om hon haft bröder,*

desse äfven upjtta^it detsamma, och skulle i sa fall såv.il Jöns

Hätmasons som Cecilias vapen förskrifva sig traii Petter ij^noppo

och således kanske ytterst från Lindormssönerna.

Detta är dock endast en s:issning, som ma gälla hvad den

kan, men da den nu omf(>rtnälda Uägge i Näset lämnade af-

komlingar, kunna vi kalla dem Häagasönerna och undersöka

om äfven deras sköld, som så tillvida skiljer sig från de här

förut omoämoda ätternas att bladspetsen är uppåtvänd, likasom

Abjörnsönemas, vandrat till andra släkter.

Äldre genealoger gifva Jöns Häggaso n en son Birger

(Börje) Jönsson och döttrarne Riehiea, Kerstin, Ingeborg,

Elin och Ingrid. Af dessa appgitVas Riehixa (Rekissa) såsom

moder till Ambjörn i Näset, Eerstin såsom gift med en Håkan
och moder till Vadstenaborgaren Olof Håkansson och en hustru

Bothild, Elin såsom gift med Sven Pedersson af Böljeätten

och Ingrid såsom Lars Gotschalkssons hustru. Hvad henne

angår halva dock skiljaktiga meningar varit radande sa till vida,

att hon af Rasmu» Ludvigsson i den ntredning han lämnat af

Erik Jönsson Rosenstiales m Mlriuesläkt uppgifves såsom Jöns

Häggasons syster. Någon ostridip tilltro kan väl icke tillmätas

hvarken den ena eller den andra uppgiften, men var© sig att

Ingrid antages såsom syster eller dotter till Jöns, äro dock alla

ense om att hon varit af denna släkt och gift med Hjortösläktens

stamfader.^ Om denna Ingrid bar det ej lyckats att erhålla

* En Jon H«lg«Mii tUl BjArna^og förekommer 1416—9i oek ir hirads-

hofding i NjudoogtMi och (n nniirm. såvida det t'j är summe nian, näinnes 1417
såsom måg till Halsten Fetiersson och för ett behonwdt djur — ovisst hvilket

— i lin Tspenskftlä.

' Möjligtvis har hon haft fieia. Samtidigt förekommer en Tord Hegguon.
som- håller på skaftet vid försiiljninefn nf T,irln Mlf). och dS de vittnen, soin nämnas
före honom, alla bevisligen iiro friiUemau, men de etU'rtöijaiide påtagligcn bönder,

•ynei denne Tord hofvu vurii eu skitig man d. t. un^efo i samm» itiUning
som Hilgge i Xil^^et. Eu Nis Hit^io^iison med Mmma vapeD loRkomiBMr i ett hcef

af VkA^d enligt uppgift af £. Hildebrand.
* Olof GlaeaMm gör henoe till* d<»tlegr af Bii|^r Jdniaoii, kvilket vfWi all-

deles omöjligt. Denna gencalogernns ovisshet om hennes plats iooin sliilcten bevisar

således endast, att Tideman Larssons bärstamning från HäggaHönernn på deras tid

varit ansedd ostridig, likasom att den härledde sig från denne Lars' hustru Ingrid.

Ovissheten rådde endast om, hvilkens dotter kon varit, och detta gafanledning till

diktbok nt{ RUamlMka samlingaiM i Kmig]. Bibiiolaket» hrilkeii ajaet ftiu In»-

vlfdig oek meddelats af D:r K. H. Karliaon, koi kTilkeiif likaiom koe Pvotokolk-
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några n&rmare upplysningar, men dftremot har Jöns Häggasons

son Birger Jönsson efteriftmnat såväl sitt namn som sitt sigill

å flera handlingar under åren 1477—1494. Han var liärads-

hotdiiig i Hanekind och skref sig till Sledstadha.^ en gard, som

han utan tvitVel fått med sin hustru Ramborg, dotter af Anders

Andersson i Sie istadha, och som efter hans död tillföll magen

Erik Jönsson Rttsenstrale. Birgers eller Börjp? sigill visar en

sparre öfver ett hjärtformigt blad med uppåtvänd spets men

utan skaft i skölden och på hjälmen ett uppstigande djur, tro-

ligtvis samina ulf, som sedan blef Hjortösläktens och Ulfspar*

rarnes hj&lmprydnad. Om han — såsom antagligt synes — ej

haft flera h^m än Kristina, så var det efter hans död ingen,

lom rfttteligen kunde föra hans vapen. Måfen torde icke hafva

varit villig att dftremot utbyta sitt, af riksråd borna och för

dfrigt hifdvnnna vapen, Lars Svensson hsde redan ett giimmalt

sköldemärke och systersonen Abjörn i Nftset, om han ock möj-

ligen varit frälseman, hade blott en dotter gift med en guldsmed

i Vadstena och för borgaren därstädes Olof Håkansson torde det

äfven varit af mindre värde. Men däremot hade den förut-

nämnda Ingrid sonsöner, som började uppstiga till makt och anseende

och en känd adelifir sköld till de ärfda frälsegodsen kunde för dem

*Vi sakna hptydelse. Om Ingrids man Lars Gotschalksson är

ingenting bekant, men sonen Tideman Larsson kallas 1497

väpnare, skrifves i Hjortede 1511, i Aby 1528 och för ett ade-

ligt vapen: en sparre med ett sjöblad i hvardera af de öfre

iefcreteraren V. Örn berg, fBrfntteren itlr i skuld för de flesta nppljsaittgnr hir
neddeliis om Hjortöslukten,

' Denna gHrd har etter nll anledning en gäng tillhört och bebotts af Harald

Bagge, odk ISt att Iftnma ett beria till minga andra hxan liKiadakfifdiiige-imbetet

ginui fiMa ai; vid en viM atilct m& lämnas fitljande

Bläkttafla

Harald Bagge (3 liljor gncdt öfver skölden) 1369—94. H ärad»höfding i Ifnnckind
^ —— ^

KritUnOf gift 1. med Anders Jonsson (.3 rutor \n\ en snedbjälVo), 2. m. JonStaffoM-
ion (fisk snedt öfver «köl(len\ Harudahöfding i Hanekind.

1. Anders Anderg«onf Häradahöfding i Hanekind 1. Ramborg. 2. Harald Jonsson

1488—1488 (till £d]i P)

Kamhorg And«rsdotter, \('i{t m. Birger Jönston till

'^'li^stiiillin. Ilru-nilsliurili lig i Ilanekiti(i 1-J74 94.

Kristina^ gift m. Erik Jönsson (Rosensträle) till

SlostHdhii. Ifaradshöfding i Hanekind.

Till denna tläkttafla kan tilläggas att släktskapen med Birger Jönsson och

tat cllar htmam mlktada Uren giiVit »nledning att gGn håna ftinde Lan Tide-

numtioa till hftradaliöfdinf i Hanekind.
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sköldböroeD och ett häBthofyud i det n«dra eller tungan. Sonen

Lars Tidemansson till Forssa, bftradsh. ! Kinda 1525 oeh i

Hanekind 1529, utbytte haathufvudet emot ett sjöblad, oeh då

hans barn bortkastade de 2 i Ofre sköldhOmen, så var Eagga-

sönernas vapen färdigt- Samma varsamhet i öfvergången, som

vid dylika tutandiingar ofta förmärkes, röjer sig således äfven

här, och skulle den redan t ram kastade gissningen, att Hägge i

Näsets egentliga namn varit Heine udi han en svåger till Petter

kuoppo vinna bekräftelse, torde detta ättemärke icke heller vara

något annat än Lindurmssönernas, fastän bladet hos Hägga-

sönerna fått en förändrad ställning.

Ännu återstår Ulfspar resläkten, öfver h vilken Jonas Bång
upprättat ett ättartal, hvilket trycktes i Stockholm 1755. Grenom

detta arbete och riddarhnsgenealogien har denna på riddarhuaet

under n:o 9 intagna ätt fått icke allenast högst mftrkeliga

fädemeanor, då de stiga upp till en Geriche, hvilken antingen

skall hafva varit »konung öfver Yärmland och Dalame» eller

ock »herre öfver Yårend i Småland», utan ock anfi&der, till den

grad seglifvade, att då man i allmänhet räknar tre släktled på
ett århundrade, det inom Ulfsparresläkten blott fordrats fyra

för att utfylla trenne sekel. Att någon tillit icke gärna kan

fästas till ett sådant ättartal, torde en hvar lätt inse. I Anreps

ättartaflor säges också, att härstamningen här är mycket osäker,

hvilket villigt ma erkännas, om man också icke kan instämma

i hans försiktiga yttrand* att filiationerna efter Knut Abjörnsson,

som lefde 1S40, äro mera säkra. Åtminstone har allt sökande

efter någon Kuut Abjörnsson, någon Måns Knutsson, någon med

sin brorsdotter gift Jöns Månsson, favilka med den ringaste skymt

af sannolikhet kunna upptagas inom Ulfsparresläkten, hittills

aflupit lika fruktlöst som efter det »förnämliga», genom så många
ättleder fortlöpande svenska ättenamnet Bjugg, hvilket skall

betyda »sparre».^ Först med den i början af 1500-talet lefvande

* Deaoa förklaring t^xkes vara tämligen sökt. Visserligeu tinnes ett gam-
malt otå bjugr iidj. böjd och däraf i Småländska munarter ett substantlTam

buga, en kramböjd vidja, som brnkas till sföå. när man bär balm, ho eller andra

böljor. Detta är dock endast en feminin form af båge. Om aäledes något bjag
fnnnits, st måste det därmed betecknade haft l^^oim, hrilket ej är bSndelsen
med spiirrcn. som bestar nf två raka, snedstulda och i spetsen föreuiide stolpar.

Skalle Bjugg eller Hjiig (i dess äldsta form Bjogr) varit ett släktnamn, har det

p&tagligen först varit ett vedernamn, och den, som tttt det, krumböjd eUer krok-

lyggig. Att i&dane peraonliga vedmftmn knnnat fifrezgft till sUktDamB, Br dir-

emot icke alls ovanligt.
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Måns Pavel s8on, hyillieii. skref sig till Fdni&s och hvan lef«

Dadsomständigheter och giften äro kända, kanoa slftkUeden anses

säkra; ty alH hyad därförinnan förmäles om denna ätt, synes

endast vara en, visserligen välment men dock icke alldeles ntao

en viss fåfänelighet tillkommen snårväfnad af de mest orimliga

dikter, danUi cn eller annan sann men icke dithörande uppgift

blifvit at misstag inslagen. Icke ens namnet på denne Mans
Pavelssons fader är säkert. Stiernman och riddarhusgenealogien

kalla honom Pavel Mansson och ha om honom åtskilligt att

fört!Ä)ja, men andra såsom Olof Claesson och Rasmus Ludvigsson

kalla honom Pavel Abrahamsson och göra honom till son af

en Abraham Pavel sson, hvilkeo inkommit från Holstein, och

om härkomsten fi-ån Danmark eller Holstein synes man på 1500'

talet varit tämligen öfverens. De båda sisitnämnda geneaiogeroa,

son voro samtida med herr £rik Månsson till Brozvik, böra väl

ock kunna antagas haft bättre tillfälle att få kunskap om denne

riddares farfader och därfttre knnna tillerkännas större vitsord.

Förat på Messenii tid nppstår tvekan och inkommer namnet

Bjagg. Han börjar sin slägttafla med »Magnas Bjugg Eques

aoratos etc.» men tillägger om sonen Panlns Bjugg, »quem

nonnnlli filinm Abrahami affirmant>. Det måste således vara

från de sista tiotalen af 1500- eller de första ai itiOO-taltt, som

den nya upptäckten (eller u[ ptmningen) att Måns Påvelssons

fader varit son af en Magnus daterar sig/ och denna osäkerhet

förhindrar all tilltro till släktleden ofvau om Måns Paveisson.

Alldeles säkert är det dock att hans moder varit Elin, en dotter

af Ragväld Mansson (Fargalt) och hvem hennes man vant,

därom upplyser ett bref af 12 november 1467,^ hvaruti bemälde

Ragvald dels säljer till sin dotter £lin för 150 mark sv. pen-

ningar eller det belopp bon fått i morgongåfva af sin man Faval
Tufvason 3 åttingar i Hmraborum och dels på vissa vilkor

skänker henne en åtting i samma egendom. Häraf framgår tyd-

ligt att hustru Elins svärfader hvarken hetat Måns eller Abra-

' Anan IGBfi uti pertonalisn öfver Erik .Tfirnnsson T*1^pr»rn> Vnllas denm
Pårel ej Måassoa utan Abraliamiwou och furkiariui fur sou ui tu irau HolBtein

.iokoramen >Riddare> Abtahani. Pu Rögle (na Röl i Vedens härad i Vestergol-

laiil'' b.nTilt ;lr 1502 en Abrnhani Pavelnson häpnare, men (!& Hiirillpt f] hrvarats,

kau baii0 ätt ej uppgifvas. Osannolikt år det dock icke att deuite AbrabiHui varit

Iffoder (ill Bttnf men §eém af g^aedlofc«roa fjorto till bana fader.

* B. £. Hildebranda afakr. i Kongl. Vitterhet« Hist. och Ant. Altftd. mnliniEn;
originalbnfvet kommet firån Thoroniborg, fanns 1846 på Örbäck.
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håm utan Taf76, ett nanm, Bom, om dtt icke epeeielt häoviMr

pa HolsteiD, dock syftar åt Daoinark. Att Paval Tafvasoo af

någon anledning fatt tillnamnet Bjugg ftr ja mOjligt och att man
far detta glömt hans fadersnamn, men härmed stdrtar ock den

konstigt uppförda genealogiska byggnaden ned i gräset.

Att Måns PIfvelssoDs moder varit den nämnda Elin, därom

äro alla ense, likasom att äfven hans hustru hetat Elin och varit

dotter till Lars Svensson till Ljasefors af Böljeätten. Om hon

varit af sin faders första eller andra gifte, därom kan tvistas

men inverkar icke ]m den nu angifna slaktska
j
oii, da ingen

meninii^^ski 1 jMktighet rader däi'oin att Lars Svenssons moder varit

Birger Jonssons till Siesta syster.*

Under dessa förutsättningar kan det ju vara möjligt att, då

vid Birger Jönssons död ingen manlig ättling funnits, som kunnat

fortplanta Häggasdnemes sköldemärke, och de, som förde rosen

med de tre strålame eller de tre silfverböljorna, möjligtvis icke

velat bortbyta dessa, Birgers systersons måg, Måns Påvelsson,

kannat finna sparren med lOfvet vara ett fSSmämllgsre vapen

än det, han till äfventyrs förnt burit, och därföre likasom Lars

Gotschalkssons ättlingar antagit denna sköld. Af det redan an-

förda vill det äfven synas, som om hans börd på f&demei icke

heller varit fullt så lysande, som den sedermera framstälts, och

att kanske hvarken hans fader eller farfader varit »Riddare af

S:t Britas orden (!) utan mahauda föga annat än skaiige man.

Och denna misstanke vinner ett ytterligare stöd däraf att riddar-

litisgenealogien vet att Måns Påvelsson förändrat sitt vapen.'

Hurudant detta ursprungligen varit är ej kändt, men något sigill

af boDom med annat märke än sparren finnes veterligen icke

' I Burea anträd for Amin M&nsdotter, som äfven i öfrigt hefialigen ar M-
aktigt, göres Sven Pedentoos hustru, som kallas Elsa, till dotter af Bengt ClaeMon
oeli f5r en &11ongren i skölden. Däremot göres Lnrs Svenssons bnatrn till dotter

af den här förut omtnlnde Heatik Jönsson med blndsparrevapnet. Men om man i

iiUmhuhet Iclvc kan fuäta nfigoQ synnerlig lit till de tildre ältiktböckerna, så gäller

detta i ännu högre grad om anträden, dir de l(i skuldarne voro af större vigt än
fiiiiiuiig«a. Peder Mlnnon gör deuM Boigi Clfteieou dotter till Srai FedeneoM
fionhustni. xl^ stuirnner detta bättre öfvercDH med snnningcn, dt Xmm SreMMM,
såsom af den här bifogade släkttaflan synes, varit 2 gånger gift.

' H?«d dfrig» &i omtelade ttte apenförindringnr iioai denne el&kt englr,

il iro dm» ieke varda synnerligt afseende, mm emol eldana orimli{{heter sev
en i ett vapen framställd lind med roten upp och toppen ned niKstr ri dock pro-

tester», då eti sådan viipenbilci afveu under medeltiden varit en heraldisk omöjlig-

ket. Skulle låledes en snarlik figor förekomina i nlgot ganiilislt vaMasigUl, år
den upp ock nedTinda linden sannolikt ieke eanat in ett •kaftadt blad med apet^

sen nedåt.
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och således ftr det möjligt, att denna blott är en Ofvergåtigsform

till sparren Öfver bladet, hvilket ättemärke skönjes i hans söners

sigiller. Det förtjäuai äfven att beaktas, att den på riddarliuset

senare inkomna Hjortö-siäkten fick behålla sitt ända in i minsta

detalj, så till sköld som hjälm med Ulfsparrarnes fullkomligt

Öfverensstämmande vapen och därjämte äfven bära dessas till-

namn utan några protester, hvilka säkerligen icke skulle hafva

uteblifvit, om Hjortösläktens vapen varit Ulfsparranies urgamla

fäderne, ty i detta fall rar man på den tiden mycket nogräknad.

Detta visar bäst att båda släkterna varit fnllt medvetna ont,

att vapnet kommit från samma håll, och att den ena ej därtill

hade bättre rätt än den andra.

Och härmed hafra vi med de ofnllständiga källor, som stått

till buds, sökt förklara det inre saiuLand, som, om det också

aldrig kan fullt utredas, dock antatzliaen funnits emellan de

skilda ätter, lnilk;i i vårt land order (»lilia tidsåldrar fört det

bär omförmälda ättemärket. Vårt förscik har ej alltid kunnat

erbjuda fuUgiltiga bevis, utan ofta måst taga sin tiiltiykt till

ätteforskarens yttersta utvägar, sannolikhet och antydningar.

Men detta oaktadt våga vi likväl hoppas att den läsare, som

ägt nog tålamod att f5lja den tröttande framställningen af ett i

och fdr sig f&ga intresseväckande ämne, skall finna dettA be-

vantode af ett äldre sköldemärke icke sakna en viss märkelighet,

såsom utan tvifvel en kvarlefva af den urgamla koH, som egnats

förfädren och som ännu i detta århundrade kunnat tydligt spåras

i Smaland och företrädesvis i just de bygder, där sparren öfver

bladet började sina första vandringar från ätt till ätt. Att den,

som genom sitt mödeine satts i tillfälle att höja sig från en

mera obemärkt ställning, företrädesvis gjorde möderneätten till

föremål för den heder och den kult, han var skyldig sina för-

fäder, och åt sina efterkommande ville bevara minnet af denna

härkomst, var jn lika naturligt, som att upptagandet af dess

sköldemärke, hvilket innebar en ständig påminnelse härom, måste

anses såsom det tjänligaste sättet. Skulle en närmare under-

sökning egnas andra gamla släkter, hvilka ägt eller äga gemensam

vapenbild, torde nog motsvarigheter till hvad här anförts komma
till syne, och utan tvifvel skall en grundlig granskning af de

mäns och kvinnors släkttörhållanden, som fört t. ex. sparren,

båten, liljan o. s. v., medföra liknande iakttagelser.
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Meo äf?en ett annat, fdr deo bistoriBka forskningen Tikti-

gare resultat bOr dftmr framgå, nämiigen en klarare nppfåttning

af den egendomliga, stiilhnisg svenska frälset intog under medel-

tiden. Genom sina talrika fr>rgreningar såväl uppåt som nedåt

var det roed släktskapens ta&ta band samnmnknutet med såväl

landets fTSrnämligare män som de egentliga odalmännen, och

likasom en frivilligt ökad rustning kunde höja frälsemannen till

de förras jämlike, kunde uraktlåten tjänsteplikt försätta honom

åter i skattebondens trftngre villkor. Fr&laet var således den för-

medlande länken emellan bada och därigenom också det kraftigaste

stödet för folkfrihetens bevaiande. När därförs våld och fSrtryck

hotade att krossa den svenska skattebonden, talade blodets röst

till den närskylda och af maktens sötma ännu icke bedårade

frälsemannen ett kraftigare språk än den sväfvande förhopp-

ningen om egna fördelar, och utan detta innerliga sam band

emellan frälset och ofi ålset »kulle måhända de blad, som vittna

om ärorika och lyckosamma strider under EngeltTckt. Sturarne

och Gustaf Vasa, kauske förblifvit oskritna, och hela var historia

en annan än den, som nn utgör vår stolthet och glädje. Än-
drade tidsförhållanden, en närmare beröring med det öfriga

Europa och därifrån hemtade nya intryck verkade visserligen,

att frälset under Vasaätten småningom omdanades till ett, efter

andra länders mönster ordnadt adelsstånd, men de gamla tradi-

tiooerna hafva «j kunnat alldeles utplånas, utan äfven hos

frälsets afkomma, Svea rikes ridderskap och adel, bevarat en

prägel af folklighet, som den oväldige häfdeiorskaren städse skall

erkänna.
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FSrsSk till atäkUafior Wrw 4e Etter, lom Art s|Nnrr«B Sfrer

ett blAd.

a) Eskilasönwnas fttt

san
Johan Eskilsson, 1373—
1399 r. 1396, g. före 1379
m. Ingeborg BenktsdoUer
(örnfot), »nnuolikt död

före 1409.

1879-1897.

Magdalmoj gift omkrag Nils TMwMon, isgm&n Jém TUbeMOHf Elm, dubh» i

Uffl m. Torkel Pedersen i Värmland 1425- 1433 1438-1441 Vadstena 1411
Bragde till Renn«näi. gift före 1419 td. Ingtr I f 1448.

borg Björnsdotttr.
\

Ettrid NicliuadotUry gift 1437 med norske KarlJohanåton^ Brita Bengt Johan*-

liådarea oeh lagmannen .EHfc Åtwmwdtow. 14S®-^1468. 1469 «oit» 14S0.

P B«nH KwUtim tOl Ulfrand» JTmmI Karhwm till Tialijr 1486, nnder-

1466-1509. lagman i Upland 1491 1506, gift rae4
^ Brita Erik Phiipnasons dotter.

Kerstin Knuisdotter, gift med Ingrid Knutsdotter, gift 1. med Ilnknri

Krik OloJ't$on d. ä. till Väaby AndtVMOn d. y. till Uålbouäs, 2. ined

(1490—1510). KngéIhréeM LartMm tiU Xkenis.

b) £i]iddrmsffäaej*iiMr ått.

lAndorm

^ Benkt J.in- 't Petter L b , (orms- ? Arvid Lin- ? Kristina Lin- N. Lrn-

doriMton^ ton 13<>b advucatus dormtsonf dornudotUr, 1344, dortmdoUcr^
1844. n. Hdlandie 1844, 1846, pne* Böjligtvia gift oeli g. fSft 1344

ridd. 1358. f före feetusScania kanske moder till m. Åbjöm
1360, gift med 1347. Petter Knoppo. Nockeeton.

^

Marffareta. \^

? Lindorm ? Knut ? Ingeborg ? Ingegerd Arvultdotterj

Benktåtoitj Benktf Bwktgdotter, gift med ./e>n5 J'åvelss9»

1346. «on 1390 - 93. (1377-1421).

1367^

? A^ic/ij iCn«<««o«, 1371—1401,
gift mtå lng«rid Nidbd^mer.
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strödda meddelanden ocli aktstycken.

Gastaf lli och eniigranterna.

MémotrM du duo Des Oars, publiés par soa oeveti ]e dao Des Cars,

ATec uoe intxoduction et des notes par le o:te Hbnbi db l^phtoib.

T. 1, 2. Paris 1890.

HlBtoire de rémigration. Coblentz 1789—1793. (D'aprA6 des doeu-

roents inédits). Suivi de lettree du comte de Provence, du comte

d'Arto)8, dc Giislnvc III, du comte de Calonne,- du maréchal de

Oastrie, du baron Brcteuil, publiées pour la premiera foia par

Ern. Daudet. Paris 1890.

Utgifvandei af källskrifter och historiska arbeten &f?er franska

revolutionen synes gå i eU ständigt crescendo. I våra dagars republi-

kanska Frankrike, som med så mycken själfkänsla firat revolutionens

hundruårsminne, är det emellertid ej blott republikens hjältar, som
åtnjuta hedern att i litteraturen förhärligas eller att få sina efterläm-

nade bref och anteckningar framdragna ur arkivens o^ömmor. Afveu

revolutionens offer och motståndare lucku forskureä håg, och ingen

brist finnes på material, äfven på detta b&lL Bland mllnnen från

»Pancien régime» synas i sjålfva verket haf?a fnnnils flera mån af

pennan än bland dem, som störtade dem från makten och jagade dem
i landsflykt. Eroigranterua hade, kringspridda som de voro öfver hela

Europa, anledning till brefV&xling med vänner och fränder, som delat

samma öde; och nedskrifvandet af antecknino:ar öfver landsflyktens

skiftande Öden synes för luaugen af dem hafva v;trit en förströelse i

ensamheten eller sedan lugnet efter stormen kommit med de fram*

skridna åren.

Hemtade ur dylika källor, hafVa på 1880-talet ntkommk åtskil-

liga arbeten. Några af dem förtjäna, jämte de båda har ofvan anförda,

att här nämnas. Främst må erinras om »Histoire générale des émigrés»

af Forneron, förut känd genom sina förtjänstfulla arbeten ang:. Filip II:s

af Spanien historia. Dess tredje och sista band är efter författarens

död tttgifvet 1890. Denna »Histoire générale» är otvifvelaktigt ett
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ark af omfattande foTskning och erbjader en underhållande lila-

ning. Men uppgiften är svår, om ej olöslig, och hvad aom före*

ligger är snarare en samling intressanta anekdoter, stundom utan

kritisk sofring af källorna, rörande emijjranteruas lif i Europas olika län-

der, än ett sainraanfattande historiskt arbete. En blick i de källhänvis-

ningar, med hvilka arbetet är försedt, visar emellertid en nästan

oöfverskådlig rikedom af tryckt och otryckt material. — Mera be-

gränsning ligger i själfva äiuuet lör Piugauds arbete »Les Fran^ais

eu Russie et les Russes en France» (1880); och ett verkligt afslutudt

helt af historiskt och litterärt värde bildar Ern. Daudets arbete »Les

Bourbons et la Enssie peadant la rérolution Franpaise (1886). Den
sistnämnde f5rfatUiren ar äfren kand genom sina hiftoriska arbeten

från restaurationstiden och genom »Histoire des conspirations roya*

listes au midi de la France» (1790—93). Ur hans penna har äfven

flutit den monografi öfver emigmtionens högkvarter Coblentz under
revolutionstidens början, hvnrs titel återfinnes här ofvnn. — Pingaud,

författaren till - Les Fran^ais eu Russie*, är äfven utgifvare till en
af de sist utkomna RalisKrifterna till samma tids historia: »Correspon-

dance intirae du comte de Vaudreuil et du comte d Artois pendaut
lemigration» (1789—1815). —

Örefre de Vaudreuil, den fhmake emigrantprinsens trogne följe-

slagare, inom hofkfetaama i Versailles under »rancien régime» känd
såsom lie beau Vaudreuil» — »renchantenr bienfaisant» oämndea han
af en samtida poet, oeh en annan egnade honom den vackra minnes-
runan

»Vaudreuil se fit aimer, ce fut lå sa sdence» —
Vaudreuil hade i grefvens af Artois hof en något yngre samtida, som
täflade med honom i älskvärda uuigangesgåfyor, och som, när olyckans

dagar koramo, liksom Vaudreuil blef det frauska konungahuset trogen.

Det var baron, sedermera grefve, slutligen hertig Franpois Des Cars.
Det är dennes memoirer, som nu för fSrsta gången blifnt ui-

gifna i t?änne ansenliga band, oeh som kunna förläna att i en svensk

histonsk tidskrift något närmare omnämnas.
Namnet är välbekant för alla svenskar, som något studerat Gustaf

111:8 sista regeringsår, men under formen d^Etecan^ såsom han ajåif

skref sitt namn. Den nu använda namnformen Des Cars angifver

släktens hem, stamgodset Cars i Limousin. Atteii Perusse des Cars

räknar sina anor tillbaka till korstågen; dess luedleraTnar ht klädde

sedan medeltiden höga statsänibeten och åtnjöto af Frankrikt-s bour-

bonsku konuugur hederstiteln i^cousin»; deras feodala besiitniiigar voro

vidsträekta. Genom sin börd och aina siäktforbindelser en »grand

seigneur», var Franpots d^Bseara vi bibehålla här författarens eget

stsfsStt — doek såsom »fils cadet» anvisad att söka sin utkomst på
annat sätt än såsom godsägare i Limousin. Länge förde han såsom
malteserriddare titeln chevalier d'E., innan han efler sin andre brodera

död 1782 antog titeln baron; först 1815, efter den äldste broderns

död under restaurationen, ärfde han grefvetitein och året därpå blef
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han af Ludvig XVIII hednd med hertiglig vårdigbet. Bevolatioiien

hade d& ISngesedaD bortsopat både grefekap ocb hertigdömen: slottet

Gars hade, såsom tillhörande en emignmtfomilj, indfagits tiU staten

och dess dyrbara inredning skingrats.

Sedan barndomen, i liVliet med många af den hö^a adelns yngre

söner, bestämd för det andliga ståndet, sattes d'E?rars i ett prest-

seminarium. Men en vacker dag blef denna stuga huitoin för trång:

han öfvergaf äemiuariet och tog tjaust såsom kadett på ett örlogs-

fiurtyg, tiU am modefa stora förtömelae. Han giorde åtokilliga s]d*

ezpeditioiier under yngliogairen, men ombytte snart nog sjötjänsten

mot krigs^ansten till lands. Redan vid 27 års ålder (1774) finna

Ti honom såsom öfverste för grefvens af Artois dragonregeraentei

sedan han kort förut intrådt i hoftjänst såsom kammarherre hos denne

fiirate.

d'Escar8 blef en ifrig militär, sysselsatte sig flitigt med militära

studier, exercis och disciplin, men fick aldrig, fastän han 17b8 nått

graden af j^maréchal de camp>>, föra sina dragoner mot fienden. Ej

heller såsom emigrant ibrde han vapen mot aitt fosterland. Efter

restanrationen blef han dock ntnamnd tiU generaUöjtnai^t — Såaom
åskådare hade han likväl i grefvens af Artois följe bevittnat den be*

römda belägringen af Gibraltar 1782. Hans anteckningar om denna

resa visa, att han ej blott, såsom mängden af hans likar, betraktade

den såsom en lustfärd, utan hade ett lefvaude intresse fÖr beilägnugeus

militariska operationer.

För militära studier gjorde d Escars på 1780-talet resor till Tysk-

land: den store Fredriks armé gälide då ännu såsom Europas yppersta,

och vid dess stora parader och faltmanöTrer fanns mycket att lära

för en militär af gamla skolan. d*Esoars benndrade, som andra sauH

tida, denna )>Garoaschendienst»; men han bade ögonen med sig äfven på
andra områden, gjorde sig förtrogen med tgraka förhållanden, samt slöt

en nära bekantskap med (hr\ gamle prins Henrik af Preussen, hos

hvilken han ett par gånger gästade på Rheinsberg och som han räd-

dade ur linansiel förlägenhet. d'E8cars hade nrimiiuen genom sitt

gifte med dottern till en af Frankrikes rikasie bankirer bluvil en

mäkta rik man. Om prins Henrik oeh dennes förh&Uande till sin

broder, den gamle konungen har han åtskilligt intressant att berätta.

Dessa resor i Tyskland blefiro i viss mån ärrande för d*£soars'

senare öden. När revolutionens tid kom, och hjälp mot dess öfver*

Tåld söktes från andra sidan Ehen, så var den bereste hofmanneu-
rnilitSren med sina förbindelser i Tyskland en bland dem, som syntes

lämpJigast såsom det hotade krmuuLrahosets agent. Ett par veckor

efter Bastiljens fall, i böriaii al augubu 1789, lemnade han Paris, med
tuugi iijurta, pä begaruu uf grefveu af Artois och till följd ai Ludvig

XVI:s bestämda bobUning. Såsom det franska konnngahusets diplo-

mataske agent färdades han nnder åren 1789—93 mellan de tyska

fnrsteholVen, uppehöll sig längst i Wien, var med om mötet i Pilhuti

i september 1791, begaf sig på hösten s. å. till Sverige, var så godt

som åayna vittne tiU Gustaf IlLs mord och såg här början af för*
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myndnreregeringen ock ReuterholnM ttyretee, innan han i november
1792 begaf sig till Tyskland.

I Berlin lefde d'Escars såsom emig^rant några år, men återvändö

under kejfardömet till Frankrike, utan att dock försona sig med
sakernas iiy;i ordrnno" pUer iiäriTia sijj den mäktige usurpatorn. Hau
lefde i iandtii^ iiiibaliudrageuliet iiil Bourbonernas återkomst, återin-

trftdde då såsom »premier maltre d'hötel» i LndTig XVIILs bof, hade

•in bostad i Tnilenema oeh gjoide där »las honnenra» för konnngena
giater. Han afled 1823, 75 år gammal, tillförd af dietfel vid en af

konungens middagar. Hans och hans herres gemensamma svaghet för

bordets nöjen föranledde skämtarna att såga vid den gamle hof-

mannens död: ^/Hier Sa Majesté a eu iine indigestion, dont M. le

dno d'Kscar8 est mort».

Sådana äro i korthet vår raemoirförfattnres lefiiadsÖden. Han
var en man af »l ancien régime», hofmuu och militär, älskvärd oeh

förbindl^, aom ilakade att se lifret Mn den glada sidan — ifren i

landsflykten »nn eonrtisan joyeux», »juge exceUent d*nn bon dtner et

d*mi bon boire», enligt samtidaa vittnesbörd. Statsman var han leka»

lika litet som härförare; och till Europas diplomatiska historia under

ett af dess mest förvirrade skeden har han hvarken såsom handlande

person eller mcrnoirförfattare lemnat bidrag af större vigt. Men han
var en raan af pliktkänsla och heder — »en god karl^ säger om
honom Lars v. Engeström på sitt Tiåjrot otympliga språk, om lian ej

gifvit sig ul med affärer, hvilku lian ej förstod. Hau talade ej heller

redigt efter middagen.»

likväl visa d'£sears* memoirer honom såsom något mera änden
älskvärde hofmannen, som älskade ett godt bord och ett godt glas

vin: han var framför de flesta af sina likar en man med intressen,

äfven literära. I hans anteckningar träder den bildade mannen oss

till mötes, icke blott genom de citat från klassiska författare, med
hvilka framställningen ofta kryddas, utan genom hela dess form. Dessa

memoirer äro eu i hög grad underhåilande bok, röjaude en mer än

vanlig berättarkonst och full af godt lynne och karaktäristiska drag

ftån »randen régime». Bn perla i sitt slag är t. ex. den koatl^
skildringen af för&ttarens ofvannämnda resa till Spanien med grefVen

«f Artois 1782, af spanska hofvet i San Udefouso och nf Gibraltars

belägring, där krigets allvarliga yrke under hertigen af Grillon och

prinsen af Nassan-Siegen drefs Tinstnn fåsom ett skådrsprl, nTistnldt för

den franske furstens nöje. och där artilleriets hetydcUf stunduni synes

egentligen hafva uppfattnts såsom fyrverkeri till deu höga gastens ögon-

• fägnad. Till det franska hoflifvets historia förekomma många intres-

santa smådrag) särskildt rörande Ludvig XVI, hvars obeslatsamhet

tidigt väckte den lojala boftnannena bekymmer. De bilder, forfattaioa

från sina resor i Tyakland ger af dess fnistehof t. ex. af dei

lilla furstbiskopliga hofvet i Paasan — äro rika på iakttagelser, skil-

drade med godt lynne, samt utgöra värdefulla bidrag till kännedom af

de förhållanden, som den väldiga omatdrtuingatiden för alltid bort^

sopat.
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Af dessa memoirer, nedskrifna under jföifattarens äldre dagar, ftr

det iiaturlig:tvis det kapitel, som handlar om hans vistelse i Sverige

ocb hans törhindf be med de styraiule dtir, som för svenska läsare

företrädesvis äger intresse. Själf berättar han, att han uppsatt och

läng^e bevarat en »mémoire detaillé* om Gustaf llLs regering och en

»journal exact» öfver förloppet vid hans död ocb processen med
konaogamdfdiurna; men att km en gång uoder kndtflykteiM finor

Muett fdiiiktigheten bjuda att föratoia desaa, eå Tftl som andra

papper. Hane anteekningar äro aåledea gjorda långt efteråt va minnet— åtminstone delvis äro de nedskrifna 1814 — men uppenbarligen

ur ett sällsynt godt minne, nnderstödt af en mer äo vanligt liflig

uppfattning. '

Mycket nytt eller upplysande för dem som känna denna period

af (lustaf III:s historia är emellertid ej att hämta ur d'Escars' anteck-

iimgur, särskild t darföre att de reda ti till en väsentlig del, för så vidt

de tön Sverige, äro anvlnda i Geffroy'8 bd»nta arbete »GnataTe III

et la eonr de Franee»^. Om de ej kanna eftgaa sprida ett klarare

ljus öfver konung Gustafs och de franska prinsarnes politik, så äro

de dock rika på smådrag af intresse. Lifligt har d'£scar8 skildrat

sitt första saramnnträflFande med (iustaf III. Det var i Aachen, som-

maren 1791, kort före det franska konun jyaparets inisFlyrknde flykt

och olycksdafi^en vid Varennes. dEscars koni frän Wien, där han

stått hö|^t i orunsten hos kejsar Leopold, och kunung Gustaf, stående

framför sitt skrifbord med korslagda ben, sökte utforska honom om
kejsarens afsigter, men fick endast nndvikande svar, så att konungen till

alnt utn>pade: »Monsieur, tods étes bien bontonnél» Först sedan

han företett ett bref från den franska drottningen, som röjde hennes för*

troende, blei d'£8car8 mera meddelsam. Men denna förbehåUsamhet

bidrog, enligt hans egen uppgift, att väcka konungens f(5rtroende; och

det var på Gustaf IIJ:s r^en begäran, som de franska priiisnrna ut-

aågo (I iJiSCars till sin i rpicstmtant vid hofvet i Stockholm. 1 is|)rung-

ligen bestämd för en liknande beskickning i Berlin, blef han ej litet

öfverraskad att af den preussiske monarkens ^n mun vid en fält-

manoTer i SoUesian, på vägen Mn Wien till BerHni få kdra sin nya

beatftmmeise. »Le loi de 8néde m'a joné un bien Tilain tonn, aade

Fredrik Wilhelm förbindligt I Pillnitz fick han uppgiften bekrtiftad ur

grefvena af Artois egen mun. — Från Pilluitz-kongressen — »cette

montagne qui nenfanta qnune sonris» — begaf han sig till Stock-

holm, dit åtföljd från Stralsund af en svensk officer, som kommen-
dant( n darötades general Pollett beordrat såsom loik och följeslagare.

Auiaud till Stockholm, möttes han af baron Taube med underrättelsen •

att konungen våntade honom på Drottniogbolm, och att »Burmannia»,

galavagnen, skulle möta bonom rid Nockeby bro for att t bdgtidligt

' Cieffroj hade geaom valvilja af memoirhftadskrifteiiB ngar« fåU begagna dea
I5r stift atbete oeb irém fBnto tom prescDterat d'l!Man ISt BllmiBheten sSsom memoir-
föifiittan. UtgifvaTeii af memoiierna i sin hdhit har euiellertid ansett, att Qtttwf
dirvM ISrbrii miaåre gmalagB rast förfMtanas miuw (Intarodactioa, t. V).
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tåg f5ia honom tUl den fönta andieiuen. Han undaiilHid sig dock
denna ståt och ville ej offieielt uppCiftda såsom diplomat

d'£scara första uppgift Uef, enligt hans berättelse, att taga de
firanska prinsarna ur illusionen att konung Gustaf hade sin armé och

flotta färdiga att landstiga på Normandiska kusten: krigsförberedel-

serna, hvarpå man räknade i Coblentz, hade aldrig existerat annat än
i konunp^ens hjärna.* Icke ens med Ryssland hade den öfverens-

kommelse aunu hunnit afslutas, som var den nödvändiga förutsätt-

ningen för ett gemensamt uppträdande. d Jiscars anser sig hafva stor

del i det äudtliga afslutandet af Drottningbolmstruktuten d. 17 ok-

tober 1791. Han hade gjort konungen och de ryska slndebodoD
Stackelberg och Pahlen föreställningar om nddTåndigheten att komma
till ett resultat oeh slutl^ien aflemnat en vidlyftig not i Ämnet, hvilken

han med en viss sjalfkansla refererar. Hans ifver syntes nftra att

ådraga honom konungens onåd under en gemensam resa till Upsabi,

men bidrog i själfva verket, säger han själf, att befästa hans ställning.

»Baron Taube och baron Armfelt, hans båda förtrogna och gunst-

lingar, försäkrade mig, att min not förnjått konungen att besluta sig.>^

Härmed må uu förhålla sig huru som hälst; aflemnandet af denna
not torde hafva varit d'Escar8' största diplomatiska bedrift i Sverige.

G erna sedd i den förnänu våriden och bland diplomatema, slöt han

sig sinkildt nära tiU spanska ministern Coiial — »rhonneur en ohausse

et en pourpoint; il ne jniait que par la Casa de Borbon» — och
lyska ambassadören Stackelberg, »qai aimait la bonne chére et n*y

oonnaissait riens».

Under Gefle riksdag begagnade han på konungens råd jämte sin

vän Corral tillfället att göra en utflykt midt i vintern till Karlskrona

och Köpenhamn. Insnöad under denna resa i Linköping^, njöt han

flera dagars gästCrihet lios landshöfdingen amiral Stioiafelt, hvarest

han fann allt inrältadt på sior fot och >iine table ubuiidamraent servie».

Han tränade här också vid landshöfdingens bord, i den respektabla

ställningen af guvernant för husets unga döttrar, en gammal bekant-

skap, som gjorde sig hos honom påmint som »Bose, que voos tron-

vies si jolie». Det var en ksmmarjungfm hos hans slåktinge, hertig-

innan de Praslin, som — i motsats till andra emigranter— avancerat

i samhällsställning.

Först d. 14 mars, tvänne dagar före den ödesdigra operaraaske-

raden, återkom d'Escars till Stockholm. Dagen därpå hörde han vid

konungens supé på slottet sin landsman, emigranten grefve de Snint-

Priest. för (iustaf 111 skildra förloppet vid mordet på konungen Jotiau

V af Portugal, hvars detaljer sedan t>:t Priesta beskickning i Lissabon

* Ett egendomligt iotryck efter mottagandet af d'£8cars' rapporter böra de

frMuka prinnma hafra erfarit, då de i Gnetaf ID» bief d. 17 deo. 1791 liite:

>Le baron d'Es(ars pourra vous diie que HMS troupei et mea vsiaaeaiiz étsieat

préUl» (Dnudet, Coblentz, s 395].

* Jiimi. Getiroy, II, U., och Gustaf IJhs bref till Armfelt (Hiiit. Handl.

Xn, 3. 147).
' ] textan atlr efitt Jönköpiagr landakofiiiiigBa kaUas 'Stnunilar».
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voro ]ioBom TalbekaatB. »Kvode Gvitef III ana, säger föriktteveD,

fttt baii fSljaade dag, vid Mnms timma, sjilf akslto i» iUlit för

mdfdnttfw krndf»

Bykten om mordplaner vid Gefle riksdag hade SfTen nått d'EMHun*

fira, ocb han hade helt förskräckt ^ort allt för att själf och genom
andra yama konungen. Maskeradaiitonen befann sig d'£scars, jämte

en stor del af corps diplomatique, på en fest hf>8 danske ministern

Rewentlow, då undprrSttpIsp ino;^ick om den där timade hfindelsen. För-

skrRckta skyndad*' (iijjluinaterrm till teatern med d Escara i spetsen. Den
sårade kouujigeii iiioLtog honom med orden: ^Vmhi un coup qui va faire

plaiäir å vos jacobins de Paris. Muude>^ aux priuces ct qu'il8 fassent

saroir an Soi et k ]a Baine que, si j'en reviens, raea opinions, mes
aentfmeula et moD attaebement ne changeront paa.» Han erinrade

•ig d*£aeaTi' föregiende vaniiBgar och gaf honom i nppdrag att för

den bestörta samlinp^en i operahuset np|iläsa LUljeboim anonyma
vamingsbref; och d^Escars hjälpte till att ur ÅnckarströnM qvarglömda

aafakjutna pistol kratsa ut laddningen. När omsider »le premier chi-

nirgien Kerelb- (Arre!) nnländt och sonderin{fen af såret vnr ?rjord,

förmåddes (leiiiie iceoom ryska amhnfsndören Stackelberfjs enti ;i^a-i)liet

att f()r honom och d'Escar8 gen^ist tillstå sin mening om sårets be-

skaffenhet: han ansåg det för dociande. ^

För öfrigt innehåller berättelsen om konangaroordet intet att

tiUägga till det förot fcinda. Dramatiakt beakrifrea, bsra giefre Bib-

bing, Yid hvan aabliek spanska minktem Corral redan pi ofera-

maafceiaden nttalat den åaikten att han hörde till de aammanivnma,
i konnngena förmak dagen efter mordet^ uttalat den formodan, att

gärningsmannen vore någon fransk jakobin. Of^erste Armlelt, det

bekanta brusliufvudet, som så länge varit i fransk tjänst — >jag

mindes honom såsom kapten vid Royal Suédois iinch r Gibraltars be-

läo^ring: han talte franska som en gascognare», säger (i l^scars — ut-

brast då: vOch jag fruktar för min del att det är aågon coquin de*

gentilhomme suédois'». I samma ögonblick slogos dörrarna till för*

maket upp med fart, och in trädde polismästaren Liljensparre med
den andra af AnkarstrÖma pistoler ooh bana knif i hand, »Mördaren

är upptäckt ocb gripen, sade han med hög rost; det är AnkaTBtrom.>
— Nå, giefre Bibbing, frågade Armfelt, hade jag icke ratt? — Jag
måste tillstå, forts&tter berättaren, att Bibbing ej på något sätt för-

lorade fattningen; han ändrade icke en min och etannade kvar med
ryggen vänd mot spiseln, då och då höjande sig på tåspetaama, son
en ung sprätt, när han vill se sig i spegeln.

Att jakobinerna i Paris ej hade något hnger med i konunga-

mordet, framhållea med styrka. Ben svenska adeln, som sa »Ijupt ha-

tfide Gustaf 111, hude, säger författaren, ej behof af deras hjälp; och

af den STenaka konungen aom ej kunde^ därfore att den stora kej-

' Jumt. Anntelta berättelae, enligt hvilken Acrel var easftm om aln åaikt.

(Tegnér, Armfelt, I, 451).

iz två dagar.

HUt. Tid$bHft iS9i 14
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aarioDRii Katarina ej ville komma dék franska koinngadömet till hjälp,

liada jakoUnenia intet att frakta. »Ingen har båttre b«fk på denna
oikadligbet än jag», säger d*E8earB. Med liflig ovilja omtalas konnnga-
mördames lindriga straff, fiårskildt om Bibbing yttrar föiiattaren sig

mod bitterbet^

Det nym systemet efter Gustaf 111:8 död blef snart nog onthärdligt

för den ifrigre rojalisten. Han protesterade mot erkännandet af konven-

tets sändebud Verninac; men ehuru man syntes fästa Rfseende vid denna

protest, markte han snart no^, att de franska ^jakobinerna* ej saknade

sympatier bland deii nya styrelsens män. Afven til) ryske ambassa-

dören Stackelberg, siu iiatuiligu bundäiorvaudt, kom han i späuiit

förbållande, dels dårfbre att ban genomskådat Eysslands tvetydiga

poHtik, dels till följd af en lifligt skildmd tviit af enskild beskdfen-

bet änder de semmardagsf, då d'£sears ocb Steokelbeig båda toio

bertigen-regentens glster på Drottningholm.

Bland dennes nya omgifning hade han inga vänner. Armfelt odk
Taube voro borta, och utgången af det korta fälttåget i Champagne
uppfattades af den nya styrfl^en alldeles iVke f^oni v.n olycka. Det

var endast den unge konungen och hans guvernör (*Guldenstorp» !)

som visade honom och den sak, han skulle verka för, någon sympati.

Af fröken Rudenschöid fick han förtroenden om Antifeits öde och om
bertigens älskogsförföljelser mot henne själf. I vredeconod utfor han

en gäng i hofkretsen i bittra ord mot de svenska adelsmän, som visat

rig otacksamma mot det legitima Frankrikes sak, »Jag vill blott önska,

utropade ban ironiskt, att den nya republiken må fortsåtta alt betala

till Sverige samma subsidier som monarkien, och att den svenska

adeln må fortfarande fä öka sin förmögenhet med franska penningar^

liksom under edra riksdagar ända sedan 17ö6!v

Omsider i november 1792 leranado d'E8cars Sverige. De franska

prinsiirtia, hans juincipaier, hade nu alldeles försvunnit från hittitlel-

sernas skådeplats och lefde imdangönjda i landsflykt; deras tillstånd

att lämna sin beskickning kunde och borde han icke afvakiu. Han
ra»te samtidigt med ToU, då denne skickades i an landsflykt till

Warscbau, gästade bonom på Beekaskog odi f5retog i bana sällskap

öfverfarten från Ystad. — Vintern 1792—93 tiUbragte han i Wien,

bvanfrån ban någon gång låt tala om aig i diplomatiska depescber,*

samt bosatte sig sedermera, sfisom nåmndt år, i Berlin.

Med skildringen af det mer än årslånga vistandet i Sverige slntnr

den sammanhängande följden af dessa memoirer.

* •
•

Gefifroy, som först fäst uppmärksamheten på dEscars* memoirer,

kallar, kanske ej fullt rättvist, d'£8car8 för en af kontrarevolutionena

' »Helas! B*ai-je pas rencontré des yenx est infåme Kibbing, qae les FranQaia

ct les Frant^aises non moim infi\mes ont iifcr.f-mi ri noromc le bcau ré^iridr,

lonquc la place Louis XV fumait encore du Maag de Louis XVI de Marie

Aatoiaette.»
^ Se L. v. Sngeström, IfiaiwB, I, 906.
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»naWaate adepter».* Onekligen hade han en del af emigranternas svag-

heter. Den stora omstSttningeiift betydelse intåg ban ej; ben fdrblef

— Iftngre ftn iitnationens allvar gjorde låmpligt — den glade och

njntnlngslyatne amgängesmannen i den gamla tidens former. Men
han Tar en ftrlig oeh lojal man, med sundt omdöme och säker takt;

hnr^° ^sknplynne var ej flanadt för den politiska intrifjen. Hans ståiirl-

punkt var ej densaiiima, som rAfklc i hiifviulkvfirteret för emigra-

tioTiens politik: Coblentz. Detta mtrignäste besökte han endast till-

fälligtvis: han fick då af de rena rojulisteina uppbära smädenaranet

tmonarchien», anhängare af konungadömet i förändrad form — något

som i deras Ögon ansågs Tftrre ån republikan.

Dandets nya arbete tOoblents», som skildrar det skede nreraigra-*

tionens historia, som hade sin förnämsta skådeplats i den KUa staden vid

stranden af Khen, är liksom hans fdr^||ående arbeten till emigrationens

historia en frukt af flitigt och omsoro^sfullt källstudinm. så väl af

den tryckta litteraturen som af arkivalier, i enskild onli ofientlitj- ego.

Hans framställning utmärker sig för en hos fransmän sällsynt objek-

tivitet: han synes vara fri från hvarje förutfattad mening i fråga om
revolution och emigration, republik och konungadöme. Af de vil-

lande skiftena i kontrarevolntionens diplomati ger han en öfverskådUg

bild, som kan sågas i viss mån komplettera Sorels fortjånstfnlla arbeto

i samma ämne ^I/Enrope et la révolution franpaise». De nya källor,

som stått Dandet till bods — det bör i förbigående anmärkas såsom ett

fel, att källhänvisningar endast altt för sparsamt förekomma — synas

i främsta rummet vara Calonnes och maréchal de Castries' papper.

Båda tillhörde, såsom bekant, emigrationens mest framskjatna personer,

i all synnerhet den förstnämnde.

Caloone, grefvens af Ariois förtroendeman, alltid oroligt verksam,

alltid rik på förflngna idéer ooh på utvägar, som doek sällan förde

till målet, är en af de mest typiska representanterna för emigrationen

i Coblentz och för de franska prinsamas politik. Daudet nämner
honom med rätta >rhomme fatal de Témigration» och »Fidöle des

('Xf\]ié9 . Calonne underliöll den olycklign böjelse för skrytsamma demon-
si rationcr och falska törhoppningar, som slutade med att göra emigra-

tionens ^preux chevaliers^- löjliga.

Under 18 månader af åren 1791 och 1792 var Coblentz, såsom

bekant är, tillföljd af de franska prinsamas vistelse där, centralpunkten

för de kontrarevolutionära sträfvandena. Kort efter grafvens af Artois

ankomst dit inträffade katastrofen vid Yarennes, som medförde det

franska konungaparets inspärrande och ökade prinsamas anspråk att

handla på egen hand, under föregifvande att monarken såsoro finge

ej vore for <«ina handlingar ansvarig. Tvisterna mellan konungn]>nret

och enii*:tauihofvet i Coblentz blefvo ständigt bittrare. Deras hemliga

och ei kända ombud vid Europas hof motverkade h varandra; och den

dubbla representation, som härigenom åstadkoms, ökade oredan och

bitterheten mellan dem, som boit göra gemensam sak. Calonne, prin-

1 Anf. It. 11, 196.
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Baraas allrådande miniater, och Breteuil, konungaparets förtrogne, repre-

lentende de båda matsatoenui i koatnreTolutioneiia politik.

För dessa fönreoklingar redogores atforUgt efter delvis obegagoade

kSUor i Bandets bok, på tamma gång som Ufret i Goblents under

det ödeadigra året lifligt skildras. Pompöst Tar det mottagande» som
kurfarsten af Trier gifvit de franska prinsarna vid deras ankomst,

storartad den gästfrihet, som de route på slottet Schönbornliist, hvilket

lian up]i]åtit tili deras residens. Där inrättade de sio; ett litet Ver-

saillea uied den förnäma världens uuji ii: dit komnio de båda prin-

sarnas »niaitresses en titre^, ni:ine de hi\\\n och ni:iiie de Polastroii.

Ett under omständigheterna vanvettigt slöseri egde rum: den enskilda

hc^ållningen slokade under 1792 1,300,000 franca; totaUuumau af

priasamas utgifter uppgick till öfver 24 mUIioDer.

På senbösten 1791 anlände dit de officiella sändebuden från

Bysdands stora kejsarinna och från Sveriges ridderlige monark, Bn-
mjantsov oeb Ozenstjema, hvilka intogo sin plats i den konselj, hvara

bufvudperson var Calonne. Hela den i Goblentz församlade franska

adeln bragt*; Oxenstjernn sin hyllning genom en högtidlig uppvakt-

ning; och han svarade, tros^en sin instrnVtion, såsom ^en Gustaf Adolfs

efterträdare genom en atkoniling af den store kanslern Oxenstjerna

borde tala till Tnrennes och audin hjältars ättlingar».

Men just i samma novemberdagar hade situationen i Coblentz

börjat antaga en kritisk karaktär. Ett bref hade ankommit till det

knrfnrstliga bofvet från franska nationalförssmlingen, som i hotande

ordalag anklagade knrfnisten att hafva låtit trapper samlas på dtt

område, bestämda för att inbryta i Frankrike, och fordrade de vip-

nade skaromas upplösning. Kurfursten vågade, stödd på de förhopp-

ningar som Knmjautsovs och Oxenstjemas ankomst ingåfvo, helt djärft

förklara, att ingen viipmid styrka funnes samlad inom kurfurstendömet,

endast franska flyktingar, som sökt skydd undan förföljelsen.

Men svärdet hängde dock hotande öfver emigrationen och dess

beskyddare i Coblentz, och vintermånaderna 1791—92 förflöto under

ständigt dystrare utsikter. Kejsar Leopolds och Gustaf Ill:s död i

mars 1792 voro hårda slag får hofvet i Coblents. »Utan penningar,

ntan bnndsförvandter, utan fristad, misstrodda af sin konung, behand-
lade med missaktning af Europas hof, bragta till vanmakt genom de

stränga lagar, som franska nationalförsamlingen beslutat mot dem»,

hade de franska prinsarna ooh de ett hälft år förut så förhoppninge-

fulla franska riddersmännen i Coblentz — så syntes det — ingen

annan utväg än att flykta från det lilla Versailles, som de improviserat

på andra sidan Rhen.

Krigsförklaringen på våren 1792 åtcrgaf dem förhoppningarna

ooh skänkte för en kort tid uy glans åt Coblentz. Bet var på som-
maren 1792. De preussiska trupperna sammandrogos vid gränsen:

kejsar Frans kröntes i Frankfurt; fester och högtidligheter afldste

hvarandra; prinsarna hade, tack vaie en ny million, ankommen feån

kejsarinnan Katarina, kunnat, såsom författaren uttiycker sig, »förgylla

sitt hof i alla sommar».
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M«ii glidjen var kort; fålttågot i Ghampagiie gjorde slntpåalit

illaaioner. Krigets Tcdennddor oeli motgångar var ej det vånta som
diahbade den franska emigratloneii. Det »nyfötgyllda» Coblents hade

på hösten 1792 upplöst sig i horder af trasiga och hungrande tiggare,

som ÖfversTftmmade £aropa, linge förgäfves sökande fristäder, för-

följda af monarkiens fiender och af — skoningslösa fordringsägare.

Tungt föll straffdomen Öfver lättsinnet och flärden, öfver oenigheten

och esrenTiyttan, ofver den skrytsamma ringaktningen för den nya tid,

som våhl.samt brutit sina fördämningar, och öfver olydnaden mot det

konungapar, för hvars sak man sade sig strida, men hvars befallningar

man ringaktade. Ludvig XVI: 8 och Marie Antoiuettes lif blefvo offer

för de d&rskaper, aom ntgingo från Goblenta.

« «
«

Ej sillan framskymtar i den skildring af Coblents i dess olika

faser, om hvars intressanta innehåll vi sölct gifva en antydan, Sverige

och dess monark, i hviiken emigrationens män sågo sin räddar*/, och

som själf drömde ora att, liksom Gustaf Adolf pa främmande jord

stridt för protestantismens sak, nu få uppträda inför Europa som
monarkiens återställare. Konungen i det uflägsuu landet i Norden var

den af Earopas monarker, som kanske mest lät tala om sig vid denna

tid; af sina afsikter gjorde han ingen hemlighet, oeh hans ombad ver-

kade oförtroiet vid Bnropas hof. Men handlingens timma slog aldrig;

oeh det torde vara osannolikt att den någonsin kommit att slå, åfVen

om Ankarströms skott ej gjort slut på Gustafs högtflygande planer.

Aktstyckena till Gustaf IIIis planer för franska monarkiens åter^

ställaiKle äro fullständigare framlagda än till de flesta andra perioder

af vår historia. Välbekanta äro de brefväxlingar från åren 1790— 92,

som finnas tryckta i Bihang till Schinkels Min nen och i arbeten af

Manderström, Cederstråhle, Tegnér, samt senast och fullständigast i

en akademisk ufhaudliug af N. Åkesson (Lund 18ÖÖ—8b). I Feuillet

de Oonehes* bekanta samHng »Lonis XVI, Marie Antoinetta et M:me
Elisabeth», i Anietii*s »Marie Antoinetta, Joseph II, Leopold II, Ihr

Briefwechsel», i 6efltoj's förtjftnstfuUa arbete »Gnstave III et la eonr

de Franee», i Grot s »Katarina II och Gustaf III», i Léonson'le-DQe's

»Correspondance diplomatiqne da baron de Staeb finner man en mängd
aktstycken till historien om konung Gustafs förhållande till Frankrike

under denna tid. Vigtigast af nOfi är dock PHinlinireT! nf FfrscTis dag-

höcker och brefvnxHng- med konungen, baron Taube, ([lotnung Marie

Antoinetta, Iheteuil, Bouillc m. fl., utgifven af R. Klinckowström.

Denna sistnämnda samling är i själfva verket en af hufvudkäl-

lorna så val för Daudets framställning som för motsvarande delar af

Soreli arbete »L'Europé et la révolntion fcanoalse». Farsen var det

franska konungaparets rådgifvande minister, jimte Breteoil, liksom

Galonne var själen i ridslagen i Coblents; han var också Gustaf 111:8

ombad bos de kungliga fångarna i Paris, på samma gång som StaSl

var Sveriges officielle representant ^ utan monarkens fortroende.
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Företrädesvis genom Fertent papper bafva kiftoingBriui i Gustaf

III:a hållning till det frauak» konmigadöracts rapresentanter, så väl till

fåup^arna i TuileriemB som till dem som i Coblentz n^urperat dessas rättigf-

heter, blifvit klar. I början syntes haii n%jordt vilja ställa sig; på

samma sida som Coblentz; smickret därifrån, så väl som da braskande

orden, de djärfva framtidsförhoppningarna och de krigiska triimpet-

stbtarua tilltalade mera hans rörliga sinne, än de varnande ord, som
hdrdet från den betånlcaamme Fenen, knllÉen kände konungapareto be-

lägenhet ooh dess f&rehafvanden. Småningom inträdde dock kaiot-

innan en ändring, sedan konnngen — delvia äfven genoro Oxenstjeroas

depescher — insett huru litet som var att vänta från Coblenta. Ferseu

och Bretenil ])lefvu åter lians förtroendemän; och det var mot slutet

af konung (justafs dacrar som Fersen företog sitt äfvent}*rliga besök i

Tuilerieruu, för att å konung Gustafs vägnar meddela sig med det

fångna konungaparet.

Under dessa förhållanden innebär hvad som berättas i Dandeta

bok om Sverige knappast något Mttilla okändt, om man ej såaom

aådant vill anae den apokiyfiaka uppgiften (a. 66) att grefven af

Artoia genora Sveriges miniater i Venedig(!) underhandlat om pen-

ningeföraträckning från sultanen i Turkiet på vintern 1790—91.

Fersen, som vistades i Briissel och genom Bretueil och maréehal

de Castrics underhöll cu väsentlig del af konungaparets förbindelse

med Coblentz, namnes ofta. Han, som fann Coblentz vara ;.un foyer

d'iQtrigue8 abominubles, ou Tintciét général est toujout« sacritié ä

l intérét particulier», passade föga i stycke med koryféerna af den

emigration, som där aamlat sig. Hana reaerverade^ värdiga väaen

måate där aynaa, såsom Caatries uttryckte sig, röja »aon earactére en

arriére et la pédanterie de sa discrétion .

Gustaf Ul och hana planer behandlas mera i förbigående; hans

uppträdande var blott en episod i Coblentz' historia, som ej gaf

sakerna någon ny vänrlniTig. Man söker dock i Daudeis buk för-

gäfves nedsättande och iiiiL^;iktande uindomen oui konung Gustaf, så-

som hos Borel och emigratiouuus historieskrifvare Fornerou. Deu
sistnämnde kallar honom rätt ooh slätt »un fou», som bkf mördad
»just i det ögonblick, då han skulle kunna hafva gjort någon nytta».

Afven Sorel aer i Gustaf III framför allt en fantaat, fullkomligt

duperad af den sluga kejsarinnan och af henne framskjuten for att

atälta till oreda, medan hon fiskade i grumligt vatten. Emigrationen,

aäger han ironiskt vid skildringen af Gustaf IIl:s besök i Aachen,

hade nu »en konung, grefven af Provence, och en connetable, ko-

nungen f(f Sverige»; och han beskrifver huru denne, förledd af Ca-

lounes ;i'poiitisku romaners och sin egen inbiliuiugskrait, kouätrueiade

ett fantaai-Europa utanför all verklighet.

Det intressanta bref från Gustaf III till de franska prinaama,

hvilket såsom bilaga, jämte andra »documents inédita») åtföljer Baudeta

arbete, är i ajälfva verket förut tryckt^ En annan bilaga utgöiea

' Se Åkessons ofrnnnumudn afhandling, i. 236 IT., i cm i mindre dffliljer a^
viitAiide redaktion.. En af olikliatenin i OMn rsdAlrtioiiif, toa ger sa olin ne-
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af ett ntidng från ett bref af Gntlaf III till Stedingk, d. 24 sept.

1791, som viftar konungens sympatier för Coblentx i tvisten med
Toilerierna vid denna tid. Utdraget uppgifvf»? varn gjordt ur minnet
af miirskalkon nf Castnes, Ilvilket i ocb för sig icke ökar aktstycketi

arkivailska varde.

T.

Bref från KmtI XILs lig«r i Sachsen 1707.

Professor Johan Upmarcks, adl. llosciiudler, viio^re broder Peter

Vpuiaick, skref från lagret vid Breitentcld kort före uppbrottet ur

Saehseu ioljaude bref till siu moder, liittilk uppbcvaradt i lliksarkivet

bla&d Job. Upmarok-RoMadlen bnf, na «iinimide till K. Kbl.
Bod. bar ansett det vårdt att meddelas i Hist Tidskrift, emedan det

teeknar lifvet i den svenska bären under dess lyckligaste vSlmakla-

dagar. Bieibkrifraien stopade som Idjtnant vid Paltava.

Högtäbrade aldrakiäraste Moder.

Jag kan wåhl tänkia at högt. kiäre Moder lärer bafwa giort sig

många bekymmersamma ständer om mig, sedan jag reste från Swerige.

Men Gnd ware ewinneriig lof för den stnnden, bejtynnelsen war iteller

swår, aldenstund man låg så långe och skwalpade på siöbn i sia

weckors tid och i en ontbsigelig storm, hwilken förorsakade en grufwelig

pest orh sjukdom)), som hwar och en af oss «!in;T»»p, jemwehl och

mig till slutet, at ja^: måst/» li^^a i 2 månader ganska illa siuker i

en stad Anclam, så at jag wai uthom wett och förstånd, kiänsel och

hörseli uthi 3 weckors tid, och har in lill denna stunden ej fådtigen

min bdrsell på wftnstra öbrat. Hnm det under den tiden med mig
warit, kan bwar oeb en wibl tånkia. Men Gnd bar altid gifwit mig
goda mennlskior, så at jag kan på det bagsta bedyra, at jag Mng
vå af swånskt folk, slåcht och v&nner kunnat så wähl sytter h]< fu iu,

som jag där i Anclam af min wåid ocb wårdinna, kiöpmansfolk, och

bär på många ställen nf andra. Ratt som jag begynte gå uppe, så

koramo h:na Alstriuernu ^ till mig och det af en slump och lycka.

De ärnade resa fort genom staden, kunnandes omöjl. annat tro, än

ning och ej saknar sin vigt i Kiiininanhangct, ma nnmiirka-i I åm Akesflon

trvckta texten (a. 238) läses: >Je peoz voot usurer, foi de geatilhomme, qne la

BeSne rotre bellesoenr e«t in^(Hi(eiil«> ett. I d«a firtaska texten (s. 284) heter

dett — — »qne la Reine de France est innocente*.

* Upmanki lystanöoer, nppfostnde af profeiaorn.
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jag icke wore lån^esedau vid arméeii, då Andreas Alstrin ' blir af en

för inisr autugen och hålsader, der på A latrin frågar, oiii jag wore

där i staden, och så kommo de alla till mii^ och blefwo så hos mi^
par dagar. Jag kan aidng så säija, huru underligit det kom lor mig,

jag har näst tillföreude legat och tahlat um dem och Svst. AUtri-

nerne, i hufwudjrrseln inbiUat mig at de woro där i staden, wellat

och kiöra profeflsorens LagerlÖfo sohn, som war hot mig som oiflast

i min nakdomb, at han skalle skaffa dem till mig med sina lutor

och claveér. Sedan reste de bort och jag dir effter i. decerab. månad
med mina resepeugar, som woro inalles 5 ducater, med dem jag och

kom fram hit till Leipzig 50 mihl. Lieutenant., [med] hwilkeu jag

war på skiep från Stockholm, wille intet släppa, ej heller torde han
gifwa rai": lof at resa bort. Derföre måste jaij gå under egen hfis-

sard, kom till StetiTi. uthvvärkade mig permisaiou at få resa till ariueen

och pass af laliiuarakalkrii Malin : sedan for jag till Berlin i Brandc-

burg, war der i 8 dagar ucii ak gcuom Ucätiau uch Zerbig till Leipzig,

hafwandea ändA en dncat 5fwer, med hwilfceu jag hölt mig hålt [=hArdt]

en Ung tid$ fohr till fiUtmarak. liensohidld, som lofwade mig st

blifwa premier eorporal nnder dt egfit eompagnie, men jag skalle

hilla mig sielf häst, och där till hade jag inga penningar. När jag

nn som mäsi gick tankfull er, råkade jag wid hufwudquartieret öfver

auditeuren Isak Funck, hvilken, när jag påhelsat och gifwit min in*

tention tillkiiiTin,'!, skaffade mig straxt häst. nt jng skulle föUia honom
till general auditeuren LilHenstierna i uinkar at der hos honom per-

svadera mig till at blifwa auditeur, där på och lämnade mig 8 dagar

at betaukia mig på, men som jag enständigt stogh där på, at jag

wille blifwa soldat, ty updrug mig uuderoftiuers tiänst under Diickers

regiment Dragoner, och blef jag så d. 1 febniarii seigeant under
öfwerst licntensnteos eompagnie Thomas Fnncks, och nn sedermehra
nir konungen mönstrade oss feldtvaibel, då jag hela den dsgen, sedan
jag gådt igenom munstringen, hade wacht hos konongen, feck och
tahla med honom, då han frågade mig, om jag wore swänsk, och
skulle fuller något mehra gifwit mit tillstånd tillkänna, om intet de
andra herrarna hade kommit emellan med sit språk. Det war och
lustigt wid samma tillfälle, at doctors Isers'^ äldsta sohn stogh ibland

oss, och i det saauua han skulle gå mig förbi, slog hun i kull sig

på golfwet, så låuger som han var, at kungen och alla de andra her-

rarna skrattade där öfver, säijandes åht kungen: det skadar intet, han
ir präst sohn. Jag kan aldrig tillfyllest berömma dfvcrsilieat. 1'anck

fS&r det (sic) godhet och hurtighet han mig bevisat, deiföre jag och i för*

stonne hade många afundzm&n, besynnerlig af de andra nnderoffioe-

rare, som påckat på, det de I8agre tiånt och sedt sin fiende i näsan,

^ f. lfiH2 r 171'^, Mfkret. hos riksr. Mrycrfrlf, yStTn bref frfui Aiulrrng

Alstriu till professor Upmurck fråa Leipsu; sommaren och liövten 1707, afveu da
•f iBtRiM!, ira inlSrda i Hist. Tidskr. fm, •. 178 ff.

* Pastor Primariaa' i Stockholm Dr Isera bara adlades Tserhielm 1689. Den
nM^itf nf åe t armén vaxiade båda sönena, Matkisa, stapade vid Paltova soni
tannk vid Dairej^meutet.
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Bt det mångi gånger komiiit tfll pIHen fttr ow, då jag åta en» eflter

den udni «l Uy{it, ai do hftr effiter aldng aoia på mig* Oeh har

det passerat at, nålir de wellat sig beklaga, bafwa de ffdt mehra.
gång blef jag dock pålagder at betahla fkltschäraren. Jag får nu och
tammel. revaugera raig på dem, eM<^r ]n'i nu är feldtvpbel, s.^ låter

iag slii up på pohlen sS underotlicier som gemen, tj har nro släta

tractamenter for ostyrigt folk, ehuruwähl det är en ringn tin^, soiu

kaji störta dem i den ol^ckau. Eilicät bar jag nu coutinuerlig oro

dag oeii netfe, aå att alUan jag får en gång om monaden draga ef

mig fltdfwel, besynneriig nn sedan eompagniet år på 6 el. 7 miM i

byarna atiidelade, för lågh wårt eompagnie i Leipzig, oeh måste jag

fara kring natt och dag. 2 klyppare till bSatar har jug kiöpt, kostadt

mig här på orten 60 rikzdr, af hwilka en måste altid stå sadlat.

Den hästen j;!^'^ fådt af knngen tÖrs jag intet annars bruka, än när

hela eompagniet sitter up. Gud ware lof, at jag nogot kunnat bulpit

sielC, som till hastar och 2 dräng^ar; orsaken är at ja^ aldrig be-

höfwer kosta på mig en balfwöre till mat, ty jag hur fri disk hos

min capitain, den jag bekom wid det tiUftllet^ at jag altid jagade

med honom oeh biin^e nti bana kok na 10 eller 12 harar, nu 2
oeb 3 hiortu om dagen, ty hår är en hel annan jagt bär än i Swerige,

och största lusten som jag hafwer aå är det, at när andra sittia och
dricka, så far- captain och jag uth med öfverstlieutenantens jägare och

6 eller 7, ja 8 och 10 par hundar och jaga. Med et ord jag lefw^er

och mår hel wähl, ty math och dricka har aldrig felatz mig, och mina

officerare hålla mehr än jag kan säija af mig. liär äro de, som till-

budit mig pengar, equipage, om jag wille komma och blifvva cor-

nette nnder deres eompagnie, men det har ingen hast, jag tör kan
bända gå det f5rbi oeb blifwa etraxt lientenant, om jag en gång får

å mycket pengar, at jag kan eqnipera mig sielf, och sedan wet jag
deh, hwilka willia promovera mig, hwUka at i all ting giöra till

vvillies består största konsten. Gud ware lof för hälsa och styrka, i

Swerige wille jag giärna sofwa hela natten; får ja^ sofwa "2 timar

nu, så är det nogb, ehuruwäl jag^ lär intet längre hålla uth, om jag

wed denna tiänsten blifwa skall, ty det är den aldrabesvärligaste widh

et eompagnie, som man hafwa kan, besynnerlig effter jag, för så

mycket wiaaare at blifwa promoTent, har tagit på mig möneterskfif-

warena arbete, at skrifWa raporten alla dagar oeb hlUa journal öfwer

hela compagi^et, det mig i förstone kom något owant på tyaka språket.

Om Erik, syster Anna Cathriuaa gåsse, * wore litet manligare och

kunde perfert räkna, så skulle jag låta hemta uth honora i wåhr, här

äro de, som sittia nu krigsconimissarier, som för 4 åhr woro niönster-

skrifvare; jm: will nämna nllpuast 2, krigscommissarien Melander och

Bergen, de aro nu bemedlade karlar. Men den, som här skall giöra

lycka, han måste så i dygden och ärbart lefwerne wara rotader, at

' Svägerakan Ännik Catkarlua, gift med staditflekreterareQ i Upsala Görmn Up*
aiaMk. Irik U. blef regenMBtakoaimiaiarie. Haas iluktgren foitlefrw bl. a. i

lataadntea 6. Upnnrk.
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-ban aUrig låter bedraga sig. *Hir år ibknd tottbligB et ogudaktigt

wisende, at det år ijrnd ock ikam, akiåBimaiides oth hela den awåndfa
nationen genom sit forbauDade boreri. Den aom wiate någon god
årlig Bwänsk dräng i Swerige, som wille komma hit utb och tiäna och

wore kati^er af sig-, om det skulle kosta mig jag wet icke hwad, så

skuUe jag si, ath ia2- kundp få honom hit. Kii tysker har jag^, som
jag mig aldrig' kan linltre önska, men den andra är en liffländare,

en, som jag iiilct mytket kan lita på. Alt hwnd som elliest är pa-

serat, wet jag wahi at And. Aistrin har skrifvit. Wi stå nu och alle-

natt wåDta p& ordre att bryta up; några regementer åro allaredan

bortmarcherade; jag menar at i dag eller i aifton låra wi få ordre.

Mehra förfaller intet, ntan jag befaller hdgt&hrade aldrakiåraste moder
nthi gudz den alldra högates nådiga betydd, med förblifwande till

min dödzstund

högtåhrade aldrakiäraste Moden
Af Breitenfeldt i aldra- lydigste Sohn
största hast d. 21 Au- P. Upmabk.
guBti St. V. Å:o 1707.

Högtäbrade kiära Moder må aldrig giöra sig någon onödig om
sorg for mig, uthan låta mig i sina böner wara Gudi befailat, så mår
jag wähl.

— Professoreu i Lemberg Xaveb LisKt alled deu 27 uästi. fe

bruari 53 år gammal. En polsk fosterlandsvän, intresserade sig deu
tidigt bortgångne historikern bl* a. för frågor, som angingo Sveriges

en gång så lifliga berdringar med Polen, oiéh trådde i förbindelae med
åtskilliga svenska historieskrifraie. Forata uppslaget till denna be-

röring torde ha gifvits af framlidne lektor A. G. Ahlqvist, som under

en af sina utländska resor sammanträÖ^de med L. och af honom i ett

och annat erhöll biträde särskildt vid öfversättning från polska till

tyska. Till Ahlqvist öfversände han ock börjnn till den Ofversikt af
den polska literaturen med särskildt afseende på den .fvenska histo-

rien, som sedermera i svt jisk ötvcrsättuiug och delvis i sammaudrag
infördes i Historiskt Bibliotek årg. I—VI. Ur urkundssamlingar,

memoirer och historiska arbeten meddelade han här dels en mängd
referat dels urkunder eller texter ang. svenskt-polska förhållanden från

Gustaf Vasaa till ooh med Gustaf III» tid. Det fnllatåndiga tyska

manuskriptet förvaras i Riksarkivet. En och annan recension af polsk
historisk literatur lämnade han likaledes till nåmnda Bibliotek. I sista

afdelningen af nyssnämnda ofversikt fäste han bl. a. äfven uppmärk-
samheten på den Poniatovskiska beråttehwn om Kari XIi:s krigståg
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oeh nadefliavdlngftr, 9om i förra irgången af donna tidikrift DMd-
doladfts, odi påpekade deia ?äide.

— Den berömde tyske kaltnrhiitorikem FiEDiKAin) Gbegoboviub
afled den 1 maj uti 11lineben. Råna fHrnftmata arbete» som oekså

beredde honom kallelsen tQI faedersborgare i Rom, är Die OeschichU

der Stadt Bom im MitUlaJXer (1859—72), 8 delar, af hvilken tredje

upplagan hunnit ntkommn. Det är också ett i hög grad intressant

arbete, utmärkt, liksom G:8 skrifter i allmänhet, icke mindre genom
stilens behag än genom forskningens grundlighet. Ar 1H74 utgaf han

en biografisk studie från reuiissanstiden Lnereziu Borgia. Nach Ur-
kunden lind Vorrespondemen ihrer eigenen Zeii (äfven denna skrift

! nya upplagor) och 1879 Urban VIII im Widersprueh zu Spanien
und dem Kaieer, Eine Epieode dee dreieeigjährigen Kriegea. Hans
sista större rerk Tar Oeechichte der Stadt Ätken im MiUelalter von

der Zeit Ju8tinian*e He tur turkischen Eroberung, 2 band, 1889.

Äfven detta erkännes af den tvska kritiken som ett »standard work»,

hvars författare ännu på ålderdomen framstår i lika hög grad sora

lärd forskare och som stor konstnär» och såsom stilist endast anses

kunna jäinfriras med Riehl och Treitscbke (jfr Deutsche Zeitschrift

fiir Geschichtswisseuschaft 1890, h. 3).

— Riksarkivet har i dessa dagar fullbordat sin flyttnino^ till de

nya lokalerna vid Arkivcratan. Andaraålseiiligare uppställning, lättare

tiilgHngiighet, Ökadt utrymme såväl för arkivalier som för forskare

äro de fördelar som vunnits. Geuom 1626 års kansliordning tick

riksarkivet siu första fasta bostad — i ett par hvalf uti slottet —
&nnu i dag förraras en del af arkivets handlingar i eti slottshvalf.

HnsviUi genom 1697 års slottsbrand, spriddas det p& olika lokaler

oeh kunde först 1768 återförenas i hvalf eller rum uti k. slottet, dir
' äfven de låga ocb trånga åmbetslokalema voro belägna. Ännu lefva

forskare eller arkivraiin, sora började sinn studier eller sin arkivverk-

samhet i de små entresolruinniPii på slottets norra sida. Under se-

nare hälftfMi ;if detta århundnule kom irkivet åter på rörlig fot för att

nu, såsom mau kun antaga, hu funnit en bostad för framtiden. Det

vandrade 1846 till Bidderstolpeska huset (q:o 2 vid Skeppsbron),

nära 20 år direfter, 1665, till det gamla Stenbockska palatset på
Eiddarholmen; 20 år d&refter började arbetena med den nya arkiv-

byggnaden, som skulle sammanbyggas med den gamla, och i maj 1891
kunde den förra för forskningen öppnas. Planer och Önskningar i

fråga om arkivets framtid ha nnder de Hista årtiondena växlat. Det

är kanske ickr» allt hvnd man från arkivsyupunkt önskat, som blifvit

vunnet, men tnrandriiigen är nog stor for att kunna beteeknas såsom

eu epuk i arkivets historia, hvilket ju också har skett på de taflor,

som tiJi höger och venster möta den inträdande i det nya arkivets

förstnga. Arkivets ebef har ieke lingre tiU speciel uppgift, såsom

Axel Oxenstierna ville» att vara iriksens historiens», men arldvet har

i stället blifvit vida mer in hvad det i långa tider varit; det är icke

endast en akattkammare för rikshistoriogiafer eller de officielle hi-
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ttorieskrifvanie; <l«t har Ö^paat du tillgångar f5r m allt talrikara

ktets af enskilda fonkare, hvilka road oUk» ajftvmål oeh iatreflaen

dock aila lämna bidrag till rådemeslaDdets och svenska folkets hi-

atoria, som sålunda framträder i allt klarare ljus. Att denna forsk-

ning må trifvas och förkofr-ts i Riksarkivets nya hua, ar en ÖDskao, i

hvilken alla vår hiitorias vänner förena sig.

— 1'rågau om atadsarkivaritijänaten i Stockholm, som i före-

gimide kiHe af denna tidakrift berördes, har, aedaa öfferståtbållare-

imbetet gifnt magistraten rått, dragits inför K. liqrt. I afteende på
hvad saken gäller kunna vi hänvisa de intresserade till en i Stock-

holms Dagblad för den 16 maj införd artikel öm vården af våra spe-

cialarkiv. I en lika lugn som öfvertygande utredning^ ådagalägges där

vikten .'if att dessa mindre arkiv få en verkligt fackmässig tillsyn.

Också torskrifver sis: 'ipp'^;ttsen, efter h\\\(\ vi tro oss veta, från en at

våra förnämste arkivforskure och urKivkuuaare samt kulturhistoriske

författare i landsorten. Det är verkligen så, att dessa för vår inre

historia så viktiga mindre arkir under nuvarande förhållanden icke

blott aro sTårtillgangliga eller rent af oanvåndbara, utan äfven utsatta

for verkliga faror. Det är icke så synnerligt många år sedan man
visste berätta, huru vid »gallringen» eller »ordnandet^) af ett sådant

mindre arkiv i hnfvudstaden ett icke obetydlijjt förråd af handliugnr

en vacker dnir upptncktes pä en pråm i en af stadens hamnnr för att

snart forsvinna, un ;< i det att en annan del i mer eller mindre styni-

padt skick öfvergick i autografsamlares ägo. Det har händt, att vik-

tiga handlingar, som i ett annat och ett af de allra förnämsta special'

arkiven i Stockholm bevisligen anvlndts för moderna arbeten från

senare tid, veckor igenom kunnat förgafves efterfrågas och eftenökaa,

för att omsider återfinnas genom en förening af lycklig slump och

anlitande af utvägar, som i vanliga fall måste anses strida mot alla

regler for ett offentlig^t arkivs sunda skötsel. Det nr på tiden att

arkiven komma nnder en vård, som skyddar dem för dylika faror och

gör dem för forskningen brukbara på normala vägar.

— LeUerttedttka föreningen har till docenten L. Stavinow i

Uppsala beviljat ett anslag af 500 kronor fÖr fortsRttningen af hana

foxakningar i frihetstidens historia.

— Akademiska cU^nUationer: aemin arieadjunkten P. B. Reoxér
har i Uppsala den 21 maj försvarat en afhandlinir under titel Kriget

oeh tillståndet i Vesterbotten löUU (jämte föregående historik öfver

ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700:talet); vid samma universitet

har hi. lic. G. It. J^^AHKEUS den 22 maj likaledes försvarat en af*

handling Om fMndringen af Sverigea allianssystem åren 1680^
1682 i dm écuHsnanhang msd d€ europm9ka förvedtlingama (X -f

163 sid. + r&ttelaer). — I Lnnd har l&roverfcsadjnnkten K A. Zrtir-
dVOT den 18 mars. försvarat en afhandling med titeln Orundlågg-

ningen af det 9vmska våldet i ktrtågdömena Branen oeh Vtrden
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(IV + (4) + 192 sid.) och fil. kand. M. Böiursson den 19 uaj eu

afliaiidlin^ om Bfk§éUtgen i StoMolm ISSS,

— Fil. doktor H. Larsson har under våren utgifvit två mindre
historiska afhandlingar Hatland vid midten a f dH 17:de århundradet.

Strödda bidrag till Hallands historia e/ter freden vid Brömsebro

(94 + 7 + 8 + 2 + 1+ 2 + 4 sid. + 3 tabeller, Haliostad 1891)
samt Grejve Karl Gyllenborg i London aren 1 715—1717 . Ett bi*

droff titi Sveriges yttre politik under Karl Xlhe sista regeringsår. I
(30 sid. Göteborg 1891).

— Några minnen från ISUi års krig är titeln på några histo-

riska dagboksanteckningar af d:r Ebio Edholm, som finnas införda i

Tidskrift för Militär hälsovård 1891 (äfven jämte andra uppsatser

samnmnförda änder titeln Studier och Anteckningar af en miUtdr'

lakars 1B90 ocb utdelade i en liten separatnpplafta). Erie Edholm,

bÖidif? från Jämtland, Uef 1812 Ufmedikns hos Karl Johan och prins

Oskar, följde i denna egenskap kronprinsen till Finland och Tyskland,

blef sedermera förste lifmedikus och tjänstgjorde som sådan hos Karl

Johan ända till dennes död, för öfrigt ordförande i Sundhetskollegium

m. ra. Anteckningarna gå från den 26 april 1813 till den 24 jan.

1814. Några nya historiska upplysningar torde de väl icke kunna

sägas innehålla, däremot åtskilliga karaktäristiska anekdoter från falt*

tftgets gång eller om de framstående personer, med bvilka förf.

sammanträffade, upplysningar om hans egen verksamhet o. s. v. Si
beiftttar han, för att anföra ett exempel, huru han kort efter öfver-

komsten till Tyskland i Stralsand kallades till generalmajoren Bö-
heln, som just då råkat i kronprinsens onåd med anledning nf expc-

dition(?n till Hamburg. *En dag^ heter det, »blef jag afhänitad af

major Dobeln till hans farbror generalen, ställd för krigsrätt för det,

att hau emot order angripit fransoserna vid Hamburg. Under det

denne tappre och desperate man skref sitt förevar, öfverväldigades hau

af sinnesrörelse, med kramp i alla leder, så att han vid mitt inträde

i rummet låg sanslös med fradga kring låpparne. Jag bände med
vild npp mnnnen och lyckades att hälla i honom en matsked droppar,

jämte en kopp varm dryck, hvarefler han småningom kom till sänd-

ning och talförmåga och utbröt: *Hvem har skickat bud på er, herre?

Ora Ni nu tror er ha gjort mig en tjänst, så tackar jag er icke d.är-

för. Men efter Ni mig ovetande kommit hit. skall jag bedja er göra

mig en verklig tjänst, den nämligen att, när jag nu dör, som jag är

på god väg att snart göra, skall Ni öppna min kropp ocb intyga för

mina förföljare, att icke jag själf utan de tagit iifvet af mig'. Så
komplimenterades jag för mitt besvär i första hettan. Sedan blef han

Ingn och älskvärd, som han i hög grad kunde vara och satte sig ned

att sluta redogörelsen för sitt anfallståg».

— Under titeln Chrönsö har herr Bbik ton Ehrbnexdc i endast

60 exemplar lltit trjeka ett litet häfte om 26 sidor, i hvilket han
lämnar ett väfdefallt inlä^ till våra äldre herrgårdars byggnsds^
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historiA* GrdofeS anlades ndm 1611 af Joknn SkytCe och tillbdr så-

ledes våra äldre svenska slott. Mycket af intresse har förf. dhrfore

att anföra och hur han åfren lyckats gifva en tydUg bild såväl af

slottets forna utseende som af dess inredninp:; äfven om andra, till

Grönsö hörande gårdars åbyg2:nader, såsom t. ex. det vid pass lOO

år äldre Utö med dess egeiidoralig^a inredning, lämnas redogörelser.

Dessutom meddelas en del värderika uppgifter om diverse äldre tak-

målningar, om den intressanta porträttsamlingen, om deu dyrbara

»Grönsötapeten», om trådgårdsanltggningarna samt om sjålfva godset

m, m. Någon igarelftngd upptages ej, då, enligt författarens ntsago,

en sådau ej li^^ger inom ramen för lians arbete. Hår hade dock varit

ett kanske ej återkommande tillfälle att i någon mån revidera de

uppgifter om de äldste ägarne, hvilka förekomma i Schlegels och

Klingspors »Uplands Herrgårdar». Särskildt li ide varit uf intresse

att, om möjligt, utreda huruvida verkligen (Irönsö kan vara identiskt

med det i Riksarkivets pergamentsbref n:o 2U05 omtalade ^Grunsö»,

som säges vara beläget i Yttcr-Selö socken af Selebo härad. I senare

handlingar skrifves namnet »Graene0^ (1457 Biksark.) och »Gr0ns00>

(1466 Biksark.)» Ägarelångden kan förökas med Magnns Grens

broder, kaniken Erik Stensson, ty när efter honom skiftades goda

1457 d. 20 okt (Biksark.), erhöll Magnus Gren, utom Gimmersta

och en stor del andra gårdar i JuUta socken, »Gnens0» samt Vallby

och Ekenäs på Tröjden.

Hvud förf. föresatt sig att lämna i sin lilla uppsats är emellertid

uf uttömmande natur och förtjänar så mycket mera erkännande, som
det vore att hoppas att hans exempel skulle mana andra innehafvare

af våra äldre herresaten att i sin ordning göra liknande arbeten och

därigenom utvidga det knapphändiga material som förefinnes till

svenska husets historia. jj

— Löjtnant Otto Bergström har nyss utgifvit Komjh Invalid-

inrättnimjen på Ulriksdal (4 + 160 sid. Sthira Norstedt 1891). För

flertalet af den nu lefvaude generationen är säkerligen denna invalid-

inrättning obekant, så mycket mer som den svenska arméns invalider

till följd af omstindighetemas makt icke på länge påkallat någon all-

männare uppmärksamhet. Bet var dock meningen en gång att på
Ulriksdal upprätta ett svenskt »Hotel des Invslides». 1812 ån riks-

dag hade samtyckt till, att något kungligt lustslott fii gc upplåtas for

dylikt ändamål, en komité tillsattes, och efter åtskilliga förslag och

planer upplåts omsider 1821 Ulriksdals lustslott till lokal för invalid-

inrättningen och den 28 jan. 1822 Öppnades den«?ainma. Emellertid

befanns under åreus lopp inrättninLn'Ti vara alltför k*istl)ar, ständerna

erbjödo redan 1840 den kungliga luiniljen att till &iit begagnuude

återtaga Ulriksdal, men fdrst 1849 skedde inrättningens upplösning;

där hade då sammanlagdt underhållits 883 ofScerare, underofficerare och

gemene. Öfver invalidinrättningens 6den meddelar Pkf. en fntlständig

historik samt dessutom biografiska notiser öfver inrättningens styrelse-

personal samt öfver officerare och underofficerare, som där varit in-
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tag^. Uppgifterna Aro synbarUgen samlade med ator omsorg, bio-

grafierna kiyddade med •anekdoter ooh erbjuda viiraema af penonal-

historien AtakiUigt af intresse.

— Uti tidsknlien »Samlaren» 11 årg. liar v. bibliotekurien Byg-

den lämnat en syoaerligt intressant appsats Om urajprungtt tiii den

hittoriska tnifthen <m FaU Bure och dJUruti visat, att denna ytterst

torde hvila på en anknytning af någon gammal sågen till eu grafsten

från medeltiden, som ännu bevaras i Sköns kyrka i Medelpad och,

såsom författaren trott sig finna, blifvit lagd ofver en Fardioikn, !n Hkeu

ban anser vara samme man, som omnämnes i gamla bref från åren

1347— 63 och som i ett af dem kallas »Fardiaekn uuo:e». Han anför

vidare en furnsvcnsk namnform Fardhe^ som förmedlar öfvergången

från Furdiaeku till Fale och förekommer i Medelpad, hvarigenom af

Fardiiiekn unge lått kunnat blifva Fale den unge. Stödd på graf-

stenens vapenbild oeh ett bevaradt sigill af Nils Fardi»knsson från

1352, har ban sökt visa släktskapen emellan denne och Farditekn unge
eller Fale den unge. De slatsatser, hvartill Imn kommit beträffande

denna nya sllgt synas så antagliga som några kombinationer inom
ätteforskningen kunna blifva, då de ej stödjas på nttrycklig^a och ostri-

diga intyg; och därföre torde det också vara skal att här läinnn nåo^ra

antydningar, livilka måhända Kuuna tjäna tiii ledning för fortsatta

undersökningar rörande ämnet.

Ben tvist, som uppstått emellan Fardimkn i Helainglaud och

den myndige Jämtlandsfogden Nikolas FeUeruon^ kan icke — såsom
Munch f&rmodat — bnfva varit af så allvarlig polituk art att den
knnnat föranleda konungen att år 1354 hals öfver hufvud resa till

Norrland, utan har sannolikt varit af rent privat natur och antagligen

en »träta» om arf eller om jordagods beläorna i Sverio:e. Detta kan

med full rätt slutas däraf, att tvisten skall slitas af svenske män;
och då parterna på förhand förklara sig' nöjda med deras dom, synes

delta antyda att de varit så nära befryiidade, att de — likasom Si-

gurd HaftborsBon och Håkan Jonsson — ansett det oJ&mpligt att

tvista inför vanlig domstol och dårföre hänskjutit saken till en kom-
promiss. Det är icke heller oantagligt att denne Nikolas varit svensk,

då man för en så myndig man icke kan uppvisa någon norsk ätt-

ledning och svenskars anställning i norska ämbeten ständigt före-

kommer vid denna tid. Att han åtminstone ngt jord i Sverige är

ostridigt, ty den 10 okt. 1351 (U. A. permebr. n:o 34) köper han en

mindre jordegendom hår i landet, hvilket antagligen skett för att öka

antalet af de fastigheter iian redan ugde i sainma trakt. Af ilera om-
ständigheter framgår oekså, att han icke kommit till Norge såsom en

fattig äfventyrare utan såsom en ättgod oeh burgen man, hrilken var

i sttod att lämna sin konung icke obetydliga penningeförsträckningar.

' Munrh vill anse troligt, utt han varit broder till Petter Nikolasson, hvilteu

1363 var fehirde och befailniDgsmaa i Tönoberg och 1388 sysgelman i Kyfylke,

men Petters vapen var ea bjälke och någn stöd f6r alaktikap och vapenförindring

bit han ej vint
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Na apptiider uDgeHir eu mansålder nuasn en JBtngi Nikclauon^

«om ior alldeles tamma sköldemärke som i Nils FardiaBgnaaoi» dgiU
och på grafstenen i Sköns kyrka. Äfven han är en myndig man
med betydande kronofordringfar, men hm^ bfirkonist ännu ej kfitul.

Fogde på Akcrshus 13K0—88 sitter han i in(l( t 1381—89 och inue-

har ett pantelän. Af hans släktförhSnaiiden ^ känner man endast, att

bau varit gift med Ulfkild dotter till Thorgaut Jonsaon och euka

efter den rike Kolbjörn Thorgilnon på Throndaiad. Med henne hade

han 2 barn, sonen T^iwrgaut och dottern Ingeborg^ gift metl Bryn'

Julf Jonsaon (ros) i dennes andra gifte, då bon sjilf var enka efter

en Otto. Af^en Ingeborgs sigill visar den krökta armen med den
stora handsken. Det torde därfore förtjäna att efterforskas, om denne

Bengt Nikolasaon kan antagas vara son af Nikolas Pettersson och ora

äfven denne fört den krökta armen i sitt sigill — i fall något sUdant

blifWt bevjiradt. — Ett sökande härefter torde inojii«^cn föranleda nya

upptäckter beträtiaude den nye Fale Biires släkt.
dj^i^Iq^^^

— Hanålingar UU Okd Magni biografi, nr Arcbivio di Stato

di Koma (bland »atti notarfli»), meddelas af fone arkiT^aiisfemannen

i Rom, Tin v ärande statsarkivarien i Mantua A. Bertolotti, i första

häftet för 1891 af »Archivio Storico Italiano» (äfven i separattryck,

14 sid. Firenze 1891). Efter en notis ora de båda berömda brö-

derna Johannes och Olaus Magni trycker hr B. de tre dokumpntpn:

€tt köpebref af 5 jan, 1554, enlig^t hvilket Olaris tillhandlar si": två

h\i8 i Rom af adelsmannen Joh. Petr. Cafurelli; Olai testamente af
31 JuU 155)1 och ett tntfentortttm öfiotr ham e/terlOmnade ttUhörig^

heter, upprättadt den 2 ang. s. å. Af alla tre handlingame framgår

att M. Olaus ieke var en fattig man, når han afled i S:t Britas hus,

som erhåller en del af hans kvarlåtenskap En annan del tillfaller

Peterskyrkans byggnadsfond, som erkänsla för den graf han utvalt*

bredvid sin broders, in basilica principis apostolorum de Urbe . . .

apad altare Veronice sen Vultns sancti». Hvad som blir Öfver, när

notarien, exekutorerne och Olai tjänare fått godtgörelsc, skall tillfalla

hans »nepotes», Magnus och Olaus Laurentii, hvilka studera *Lu\anii

et Leodii» (i Löwen och Luttich). Vittnena till hans yttersta vilja åro

en brigittinermnnk från il Paradiso i Florens, nu cappellan i S.*t Bri-

gittas hns i Rom, två »clerici leodienses», en »wratislaviensis», en

»m<^ntinus», samt tvenne svenskar: :!'Nicolans Jo. Petri, clericns lin-

copensis^, »Nicolaus Holms, clericns lincopensis, cappellanus in eccle-

sia beate Marie de Anima tiriTinnis Theiitonicornin de Urbe».

Inventariet uppräknar, etter fördelningen i rum, skåp, lådor,

pungar etc., kläder, klenoder, böcker, tryckfonuar, stilar och andra

boktryckeritiUbehör m. ra., penningar 1 olika slags mynt, samt en

>mitla cnm suis fornimentis». I Cöln och Antwerpen har Olaus lager

af »Histori» rerum gotticaram»; i Bom och S. Brigittas hospital,

hans vanliga bostad, en mångd böcker af olika slag och två bok«

pressar, »et nunc sab tnrcnlarc . . nonnulla volumina revelationum

8. Brigide, et valoris in totum sunt libri cum torcularibus s(cati)
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600 auri in anro vel fiitca». Olaus har äfven »oerti libri secrati arti»

archiiuiste».

Ur Bertolotti säger, att dessu dokument buriktiga det hittills

uppgifna dödsåret för OIhus Magni, 1508. Så uppgifves emellertid

icke hans dödsår i svenska biografiska tryck. Där uppgifves 155S
(mibftiida beroende på en i sådant fall felaktig »dfrers&ttning» från

påfligi år tOl svenskt).^ Dagen, 1 angosti, år densamma i svenska

uppgifter, som enligt de nu framdragna dokumenten. (H» IT.)

— Preussiska statsarkivarien C. Sattler har nylif^en fullbordat

sitt biografiska verk öfver fåltmarskalkea Kniphausen, hvaruied han

länge varit sysselsatt. Titeln lyder Reichs/reiherr Dodo zu Innhausen

und Knffphmaam kånigL H^wtditchw FeldmanehaU* Séine Lebena^

getehichte, och i afdelningama V och Yl behandlas hans verksamhet

i svensk tjinst» Vi hoppas snart kunna återkomma till detsamma.

— Ryske ju ris kandidaten K. N. Berrndts har den 3 februari

i Peterall ui-cr för erhållande af doktorsnrraden i tinansrätt försvarat en

diger afbaudliug um 64 tryckark under titeln /Sveriffea ataUhuskåll-

nmg. Uvad aom nn år utgifret strieker sig till ISdé. Författarens

afaikt l&rer vara att i ytterligare två band föra sin framställning fram

till våra dagar.

— Ur.der titeln Neue Heidelberyer Jahrhtlcher har den historisk-*

filosofiska föreningen i Heidelber» i år börjat »itöfifva en periodisk

skrift (ett större häfte hvart halfår), i hviiken de historiska facken

särskildt synas komma att tillgodoses. Karaktären skall vara veten-

skaplig (appsatsema ha noter), men ämnena vara af allmännare in-

tresse. Tidskriften finnes tillgänglig hos Historisk Tidskrifts redak-

tion. I fråga om innehållet hänvisas till den sedvanliga Tidskrifts-

öfversikten.

— Blund allt det myckna onda vi liisa om de habsburgaka regen-

terna i Spanien är äfven det, att Filip III genom moriékemaa

érifitande gaf prof på en blind och inskränkt fanatism och tillfogade

sitt lands materiela odling ett svårt slag. Om det senare torde me-

ningarna knappt vara delade: själfva karaktären af den nämnda åt-

gärden har man nyligen sökt framställa i annat ljus. En spansk för-

fattare Danvtla y Collado har nämligen i en skrift angående detta

fiinno ( La cxpulsion de los moriscos esparioles ) sökt visa, att åt-

gärden i Spanien var i hög grad populnr, kräfdes af den allmänna

meningen såsom en handling af sjalllorsvar mot en fura för den all-

männa freden och nationela oiheten, samt att Filip III i det längsta

motsatte sig densamma, försökande, ehuru förgäfves, att samman-

' Man använde i Rom dtu tiden >calculn8 Klorentinm». Året 1557 enligt

denna räkning gvarar mot '2b man -81 d««njber 1557 och 1 januari—24 lans
1558 enligt vir åmikaiBg; juli och angniti falla låliiads enligt bida rikaingtma

pi 15&7.

Bist, Tidtkrift 1891 1^
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smälta de häån ruserna, den 8pan«ka och den moriska (jfr Eevue
d'hist. dipl. 18yi, h. 1).

— Af Ridderskapels och adelm riksdagsprotokoll^ första serien,

utkommer under de närmaste daprnrne 9:de delen, omfattande riks-

da^i^en 1664. Denna del hur, enligt uppdrag af iiiddarhusdirektioiieu,

redigerats af D:r ä. Bergu.
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Anteckningar om Lappmarken, Bärsluldt med
bånseende till kristendomens infttrande

därstädes.

AF

S. W. B.

I saiiimanlianf! med Västerbottens kolonisation utsträfkte

sig regei iii^tiuö omsorg lillika till de angräösande lappiijatkeiua.

Redan under Magnus Erikssons mindprårighet utfärdade drotset

Knut Jonsson, på grund af en })a herredagen i Telge år 1328

melian helsingboar och birkariar träffad öfverenskommelse, fri*

betsbref för en hvar, som ville bosätta sig i Klen yttenta delen

af Helsinglaad mot' nom, bvaijåmte fSrklaradee att aybyggame

i jnridifikt bänaeeode skalle lyda mider fogden i Helsiigland samt

att ingen duge bindra l^)paroe, »bomines sihrestroe et vagos,

vulgariter dictes Lappan, i deras jagt eller ofreda de birkariar,

som besökte dem. Såsom regent bekräftade Magnns år 1340

Hill Guds dyrkelse ock hans heders förökning och Sveriges rikes

nytta och bästa» nyssnämnda öf\ erenjskoiumelse, så att ^alla,

som å Kristo tro eller till kristna tron sig omvända viljaa»,

ägde att för sig och sina arfvingar taga mark i Lappmarken,

»bvilken i forna tider icke hafver varit i många människors

minne». Ar 1358 afgaf likaledes Erik Magnusson kontirmations-

bref på dessa privilegier, bvilka »alla inneboende i Norrbotten

i Lappmarken till Sveriges rikes ocb kristna trons förökning unte

och gifne äro, ocb bvilka birkariar, som ökenskogar

i för:de endar (råmärken) efter sitt tarf ocb nytta söka vele,

det vi dera ingalunda neka».

De maktägandes omtanka i afseende på Lappmarken och

lapparne gick således i förstone ut på att kolonisera landet och

Mui. Tidåhrift 1891 16
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att dymedelst på aamma gång bland den hedniska befolkningen

utbreda den kristna tron. Någon egentlig bosättning i Lapp-

marken torde dock ännn icke bafva förekommit, då det nedre

landet ju erbjöd så rikt tillfälle till nybygge. Däremot hade

lappiiiiie redan tidigt trädt i handelsutbyte med birkarlaiiic, de

i kustlandet bosatta handelsmän, som fiirinedlade handeln med

lapparne och därvid otta utsträckte sina handelsresor ända till

Västerhafvet. Allt eftereom de särskilda lappmarkerna voro

desses hem närbelägna, fingo de dem sig anvisade till sitt

handeUdistrikt »att råda öfver».* För sina handelsrättigheter

erlade de till kronan en obetydlig skatt, som dock genom sär-

skild öfverenskommelse med Gustaf I år 1528 något ökades,

bvaremot de sjftlfve fingo uppbära den skatt lappame skulle ut-

göra. Detta birkarlames välde Öfver lappame fortvarade omkring

300 år eller till slutet af Gustaf Irstes regeringstid, från hvilken

tid birkarlarnes handelsrättigheter småningom alltmera inskränktes

genom det (iirt kta )i;ni({eisutbyte, hvari kronan genom sina lapp-

fogdar iiiL'ick med lapparne. Jolian III utfärdade åtskilliga be-

stämni* Iser om kn^nans öfvertagande af denna lapphandel i törsta

hand, och var regeringen härvid nian om att icke bjuda lapparne

sämre villkor än birkarlarne. Så heter det t. ex. i en odaterad

instruktion för några lappfogdar, att »eftersom vi förnummit

hafva birkarlarne plägat årligen efterlåta lappame till skänks

något koksalt, vilja vi fKrdenskull ganstligen efterlåta dam 2 t;or

och några kannor bränvin». F^eträdesvis var det dock Carl IX,

hvilken närmare ordnade denna byteshandel till kronans förmån.*

Birkariaroe blefvo vid lifsstraff förbjudiia att fara omkring

i Lappmarken och uppköpa varor på andra orter och tider än de

af konungen fastställda maiknadsplatserna och matknadstiderna

och skulle därvid lappfogden först uppbära skatten och köpa de

skinnvaror han pa kronans vägnar ville behälla; »sedan mä hvar

handla med den andra».

Genom sin maktställning hade birkarlarne fått ett välde öfver

lappame, som de voro angelägna att icke gå miste om, hvarför

ock, när under Gustaf I:stes tid nybyggesanläggningar i Lapp-

' 1'rncå lappur, som icke- von» på detU liit isdeltde, ktllM i 1538 tn
räkenskaper »krounuo egna lappar).

' Efter en muntalsuppgift för Xr 1G07 var nntalet birkarlar i de särskildft

lappmarkerna vid gamma tid följande: IJDicå och Piteå luppmarlnf 20, Laleå
lappmark IS. Toriipå lappmark 28 '"'1. Dessu Uirkarlar bildade sennrp stomméA
till borgerekup i de i börjau af lOOO-tuiet upprättade norrländska Hliderna.
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marken tili&miiiides, derna moteatte sig detta förelag, farilket

föranledde konungen att i en skrifVelse af d. 12 mars 1544 »till

menige birkarlar, som befallningen hafva öfver lapparne i Väster-

botten», skarpt förehall a dem detta, lijrklarande det vara i strid

med Sveriges las: och icke stå till att lida att förbjuda någon

att upptaga hemman al marken och därmed föröka kronans

ränta, hvarfiir sådant pa h t strängaste törbjöds. Men icke blott

mot nybyggens anläggningar därstädes, äfven mot kristendomens

int()rande i landet uppträdde de fientligt såsom stridande emot

deras handelsintressen, enligt hvad en äldre författare, den med

den svenske ärkebiskopen Johannes Magni bekante katolske

diplomaten och historieskrifvaren Damianns å Gefis i sitt arbete:

Deploratio lapponi« gentis ad Panlam Papam (påfven Panlos

III) tom. III, Lovanii 1544, skrifter: »Vetant Lappenes ohri-

sttanos fieri, ne snbditi suavi jn^ Ghristi aliqnid Incelli eorum

tyrannidi et rapacitati sabddeant et altqnid ez vectigaiibos de»

eresoat (se Millén, Dispntatio de christianisini in Lapponia per

regum Suecife consilia profectibos). Ofta gåfvo ock birkarlarne

lapparne exemplet af dåliga seder och Carl IX befallte sina

kommissarier att med dödsstraff straffa de birkarlar, som i

Lappmarken för i« » tt sedeslöst, otuktigt lif. Efter hand vann

dock kristendomen här alltmera instes", ehimi. saiäom den med

Gustaf Vasa samtidige Ziegler sägei. deras otverganL' oftast blott

förestafvades af yttre hänseenden: >De hvarken följa dt n kristna

religionen eller undfly den af judiskt hat, utan underkasta sig för

att därmed villfara de regenter, under hvilkas välde de kommit».

Den första kända biskopsvisitation inom Norrbotten företogs

af ärkebiskop Hemming Nicolai år 1346 och sträckte sig åada

opp till Torneå, vid hvilket tillfälle omkring XO personer dOptes,

dels lappar, dels finnar från Uleå, Kemi och Simo.* Yisitationen

omfattad natariigtvis blott kvstaocknama och lemnade således

Lappmarken oberörd. Här fordrades först en vägrOdjande mis-

sionsverksamhet. Tanken pa en sådan hade dock redan väckts

under senare delen af fjortonde seklet och detta genom en landets

egen dotter, lappkvinnan Margareta, hvilken så hos de världsliga

som andliga myndigheterna sökte tända den hänförelsens glöd,

som i hennes eget bröst lagade för hennes landsmäns omvändelse.^

' Se Åbo dorakyrkae svartbok, gid. 154.
' >Qai errantes et incredali hne oiqae periaanentii lldein catholicara suscipere

diatalcrant» (se diottniog Mwgiretfts akrifVelM till des mnake irkebiakopcn åc ISod).
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Så flkrifver bland andia biikop Thord i SträDgnäB till kloster-

brttdenui i Vadatena följande om henne: ^ »Kanske är det icke

utan genom ett inre myeterinm denna enkla, fkttiga och elAnda

kvinna, aom icke sOker denna v&rldens rikedomar, igntningar och

åra, utan allena etrftcker sin qäle beg&r till detj som Gud tillhdr,

med aå ator nitälskan anropar de styrande, så präster som dfriga;

ja, kanske man får tro, att Guds Son, som med sin helige andes

eld Itfindt henne till dessa maningar, i dessa yttersta tider vit i

för folken uppenbara sitt iiajim ocii eiier tro». Ehuru Margaretas

nit väckte de styrandes uppmärksamhet på denna angelägenhet,

såsom .-VIKS af den brefväxling myndigheterna emellafi. som

härom bevarats, sa torde dock icke nägot vidare vid saken åt-

gjorts, hvilket däraf framgår, att ännu år 1414 säges om henne

i en skrifvelse till den svenske ärkebiskopen från en abbot i ett

norskt kloster men på besök i Vadstena, att hon fortfarande

med böner och tårar anropade de högste, konungen och drott-

ningen, ärkebiskopen, biskoparna och de förnämsta så i Danmark
som Sverige.

Helt visst är det emellertid att betrakta såsom en frukt

af Margaretas onttröttliga nit, då vid denna tid en viss herr

Thorsten, denne furste namngifne missionär inom Lappmarken,

upptog verkligt missionsarbete bland lappame. I en skrifyelse

till domkapitlet i XTpsala år 1419 uppmanar Erik XIII dom-

kapitlet att, som denne herr Thorsten sedan några år arbetat

i Lappmarken och nu hade för afsikt att därstädes bysga

gudstjänstkapeil, understödja honom i denna hans verksamhet

och äfven uppmuntra andra, som därtill kunde vara villige, att

deltaga med honom i samma arbete.

Om någon vidare missionsverksamliet i Lappmarken under

den katolska tiden förmäla ej de skrittliga urkunderna. Om än

lapparne sökte skydda sig med det kristna namnet och vissa

yttre bruk, så torde dock den förut omnämnde Damianus a Goés

icke utan skäl liafva klagat öfver att ännu vid 1500'talets början

fdga kännedom om Gud och Kristus fanns i lapparnes bygder.

Lappames religiösa behof voro ock ännu så litet tillgodosedda

att de, såsom Olans Magnus anfttr, om de ville låta ddpa sina

barn, hade att färdas till de kristna kyrkorna, »dopkyrkorna»,

' SlcrifvcUen. afYattacI p& lAtin, förekoumer i en Vadsteoaiiodex, tom numera
förvaniH i KikiMirkivet.
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i neiire landet en vä^8Uäcka af ofta öfver 100 luil fram ocli ater,

hvilket (le då gjorde en eller två sånger oni året med sina ny-

födda hopsurrade i en kon t på ryggen. Att också hedendomen

&011O vid den nyare tidens inträde fortfarande i Lappmarken var

vidt utbredd ser man af konung Gnstafs skrifvelse till påfven

af d. 10 sept. 1523, änna fSre brytningen med honom, d&rati

konnngen i sammanhang med talet om sina afsikter i afseende

på kyrkliga reformer bland annat otiofvar att vilja taga i be-

tänkande, hnra lappame måtte bllfva f5rda if^ån sitt afgodert

till den kristna dyrkan.^ När snart därefter klosterportarna

inom landet öppnades och en vidgad verksamhetskrets erbjöd sig

för de klosterbröder, som kunde följti med den nya tidens anda

och kraf, se vi ock en bland desse utvälja Lappmarken till sitt

särskilda arbetsfält. Den 5 juni 1526 utfärdade konung Gustaf

ett försvarelsebref för Yadstena-uiunken Benedictus Olai, hvari

sages, att samme klosterbroder vore »stadd i sin rätta resa och

ärende in uti Norrbotten med vår tillåtelse och goda minne till

att [fOrkanna?] de fattiga lappar ocb andra den landsändans inne-

byggare Grnds tro och bvad deras själs salighet tillyder oeh, om
tå läglighetema tillsäga, att han må där npptaga en skola f5r

f5renämnda lappars skull och andra flere goda barn I den

landsända».

Mot slutet af konung Gustafs tid skickades ock af konungen

såsom kristendomens förknnnare en Michael Agricola till I »rneå

lappmark, där, såsom det liet^M- i den kongl. skrifvelsen a( d. 24

jali 1559, >en stor part af lapparne ännu icke hafva låtit sig döpa

och kristna eller något vilja sköta om den del, som en människa

med rätta är skapad till och bör att göra, nemligen att be-

komma sannskyldig Gnds heliga vilja att veta oeh sig sedan så

därefter skicka nti detta timliga och fSigängliga lefvemet, att

hon till det eviga goda lifvet, som ingen ände varder hafvande,

komma måtte». (I dessa allvarliga ord återspegla sig visserligen

de tankar, som särskildt vid denna tid torde hafva rört sig i

den gamle konungens inre.)

Först under Johan IILs regerint; skall emellertid kristendomen

raera allmänt fatt instet? i Lappmarken, såsom d(^u under Carl XI:s

tid lefvande lappmarks] i Jt ston Olof (xraan i sin berättelse om Lapp-

markens kristianisering säger: »Ailraförst under konung Johans

' >TcTrBm LB]ipo]ii« $h idoUtrift ad ehriBtiannin ctstlttim eoaverti fMiemiia».
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tid kommo lappame till kristendomeD, döpelsen och Gads rfttta

kunskap och tilf tron». Men ännu saknade Lappmarken ordnade

kyrkliga föi lialiaiuleii, och inskränkte sis den prästerliga verk-

samheten till ett eller annat bcsuk om aret fian de nedre sock-

narna, till hvilka lappmarkerna voro anslagna.

Carl IX tillkommer, som bekant, hedern att med allvar

hatVa tairit sij? an Lappmarkens sak. Redan 1599 gaf han sina

kommissarier befallning att låta anlägga åtminstone en kyrka i

hvarje lappmark, »uppå det att den fattiga allmogen där uti

landsändan må varda frälst utaf det mörker, däruti största parten

af dem stadde fin>, och någorlanda blifva uti Gads ord underviste

och till dess r&tta k&nnedom komma, därom vi på vårt dra-

gande ämbetes vägnar bdr hafva åhaga och omsorg». Ar 1607

kunde ock af lappmarks-kommissarierna till konungen inberättas

att kyrkan i Lycksele var f&rdig, Arvid^aurs och Jockmocks

likaledes I det närmaste färdiga, Enontekis och Simojervi kapell

under byggnad och till kyrkan i Tomeå lappmark vid Tenoteki

timmer framfördt, likasom ock präster från det nedre landet till

samma kyrkor voro utsedda, hvilka skulle aflönas med ^ ^-del

af kronotionden i Lappinarken. Tyvärr var det ej så lätt att

utfinna du^li»ia sådana, då mot den ene och den andre af de i

kustlandet vid denna tid tjänstgörande präster svåra beskyllningar

gjordes. I afseende pa gudBtjHnstlf.-^ok.rindet lofvade lapparne att

infinna sig på kyrkoplatsen till Thomasmässan eller senast jul-

aftonen och då stanna där intill Kyndelsmässan (d. 2 febr.),

likaledes återkomma till Vårfrodag (d. 25 mars) och uppehålla

sig vid kyrkan åtta eller fjorton dagar, och skulle vid dessa

tider prästerna predika för dem hvarannan dag. För att bi-

bringa dem kunskap i kristeodomen fingo de fogdar konungen

uppsände bland annat befallning att medtaga exemplar af den

af- konongen själf författade katekesen. »Vi hafva ock», heter

det i fullmakten af d. 19 okt. 1610 för lappfogden Lars Larsson,

»låtit gifva honom en vår catechismum med, som han .ibland

lapparne skall låta förknnna och läsa, på det att de må få någon

kännedom om Gud och den heliga Trefaldighet, som dem härtill

mest hafver varit förborgadt».

Ett försök gjordes äfvenledes att af landets egna söner ut-

bilda prästämnen. Kommissarien Hiorth hck vid sin resa till

Lappmarken år 1606 uppdrag' att medtaga till TIpsala åtskilliga

lappgossar. Att detta dock icke kunde ske med iöräidrarnes
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goda minne är naturligt, Hiorth ftäger ock i sin berättelse om
detta sitt uppdrag, att de >sä godt snni med trun* ma«te tagas

från lappanie. I allt uttogos frän de särskilda lappniarkerna

16 gossar. Några al dessa rymde inider vädren ^ ocli resultatet

af hela företaget skall icke hafva uttallit gynusaiut. I en upp-

sats om de lappska förhållandeDa från det följande århoiidnidei

uttalas ock såsom en allmännare erfarenhet att de lappgossar,

som sändts till akademieo i Upsala, oftast velat bibehåll» »aitt

vilda uppfostringssätt och större delen af dem varit myefcet be-

Bäfna till fylleri och bränviiiasapaDdi»^ aa «tt genom dem mycket

tinpk i kriatendomena fortplantande utrittas knnnat».

Konnngene fdil(}in8tfalla benttdanden om krieteodomsknnskape

bibringande it lapparne och de kyrkliga förhållandenaa ordnande

i Lappmarken stdtte på ett aJlvarsamt kinder i- avirigheten att

få dagliga och i språket knnniga priater, som ville alå sig ned

i landet. På kommissarien Baltzar Becks klagomål öfver prä-

sternas obenägenhet att bo uppe i Lappmarken, dit de enda«t

en gång om året ville resa, svarar kuuungen d. 27 juni 1608,

att han ingalunda ville det lida; ville icke prästerna stanna vid

lapp-kyrkorna, så skulle de afsättas. I en senare skrifvelse till

lappfogden Reinh. Stigher af d. 6 apr. 1611 uttalar konungen

sitt missnöje öfver denna prästernas motsträfvighet att bosätta

sig i Lappmarken. Han aäger hår, att han hört det prästerna

i stället -för att bo vid lappmarkerna uppehålla sig nti stora byar

ner i landet, draga till Lappmarken allenast en gång om året vid

jalh^iden och då förde med sig både brånvin och andra köpmanB"

varor och »drefro snart sagdt st6ne handel &n som birkarlarne

och således mera aktade deras köpenskap an som de akta deras

Ämbete och gadetjänat». Befallningen om att lapp->prilatema skulle

bo vid lapp-kyrkorna förnyas och all handel förbjöds dem.

Konung Gustaf II Ädolf tog vid sin faders verk i förevarande

angelägenhet såsom i allt annat. Hans första omsoig bief att

gifva lajip-piästti na en tryggare ekonomisk ställning genom eu

förbättrad aflöniiig, såsom synes af hans underhållsbref för fyra

lapp-predikanter af d. 20 juli och d. 27 aue. I(ii3. En .^ oi Lilig

erfaienliet at huru lapparne i andligt atseende varit försumiuade

fick han vid sin resa omkring Bottniska viken vintern It) 14, da

' »Och med detsamma kom ett mäktigt, »tort stormväder», beter det i Uiortht

ftoitteltB, »oek lät jag itTU i MOima ftanden niu»kt i luila loekiiMi efter dem,
BMa inge» kunde den flnnt».
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lapparne från Torneå och Kemi lappmarker fingo frainfite'a sina

klagomål till liononi. Han säger härom i sitt utnämningsbref

af d. 14 mars ^aiiiiud år för den till Kemi lappmark utsedde

lapp-predikanten, att »största delen af lapparne icke hafva hört

någon predikan på tre eller fyra är och en jiart, som aldrig är

af prästerna på ett eller annat sätt besökta vordna och snart

sagdt litet eiler intet om någon gudstjänst veta säga, därigenom

det fattiga, usla folket kaona falla uti miMkopp ock förtviflan

om deras salighet».

För att emellertid kristendoiiieD skalle kanna vinna nigon

allinil&naie sinridniDg bland lappame, var af nöden att prästerna

kunde meddela sig med dem atan tolk och att kristna Iftrohöcker

ftinnos affattade på Undets spiAk. Paatom i Piteå socken,

Nicolaas Andre» Rhen (f 1635),- visade sig hämtianan nitisk;

år 161^ ntgaf han det föfita på lappska tryekta arbete: »En

liten sångbok, htnriiledes messan .skall hållas på lappska», samt

samma år en ABG-bok, hvilka arbeten efterföljdes af en ny

ABC-bok år 1632, en katekes år 1633 samt förklaring däröfver

år 1637. Till uttuiaade af detta arl>ete hade af komuigen genom

skrifvelse af d. 24 febr. 1619 anslagits tionde-spaumåieu af

samma Piteå sorken, äfvensom till sex lappgossars information,

hvilka kyrkoherden skulle taga i sitt hem, »dem uti bokliga

konster instruera, upptukta och lära»: första uppränningen till

den ännu existerande s. k. Skytteanska skolan.^

Denna skolas egentliga stiftelsebref är dat. d. 20 juni 1632.

Skolan förlades till Lycksele och riksrådet Johan Skytte at-

nämndes till dess direktor och hans släkt efter honom. Genom
doaationabref af d. 5 nov. 1634 skänkte samme riksråd till

skolans tinderhålt åtskilliga hemman i Umeå socken, med årlig

ränta af omkring 400 dr s:mt. Enligt 1655 ån rednktionsstadga

voro dessa hemma» underkastade redaktioaen, men fin^o dock

genom k. brefret af d. 8 apr. 1687 förblifva vid skolan, dook så

att de härefter sknlle anses såsom en kongl. donation till skolan.

Genom en kongl. skrifvelse af d. 17 dec. 1773 förordnades emel-

lertid att en del af denna fond skulle anvaudas till uiideistod

för nybyggen i Tärna iapp-kapeiitoräamliug samt till prästs

' Småningom riktades den lupptim litleratmren med flcre öfvergättaiiignr. De,
mm ppnfwU' Bip dnrjlt, voro: Johiinnei» Tornicmi, pni«tor i Torneå töcken, f KSTl,

Ola UR Graau, till aht pMtor i Piteit sockea, f li>b9. Fetrus Fjellftröni, pastor

i Lycksele, f 1764, mmt P«tr«s Högström, till sitt partoY i Skellefteå, f 1784.

Ar 1811 utkom bibela ftillfttndlfrt på l»ppskft.
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underhåll därstädes, hvarjämte barnens antal trän 10 (ursprung-

liiicn 12) nedsattes til! blott 6. Af skolans första lärare voro

tvänne tödde af lappska föräldrar, Jac. Matthia^ Bacheus, som

1640 tillträdde sin befattning, och Olaus Stepliani Graan, som

år 1657 efterträdde den föregående och om hvilken Hernösands

konsistoriam i en skrifvelse till K. M. af år 1686 afgaf ett

våek«it loford: »Umeå har nu en inlödd lapp till rectorem ock

pMtorem oti herr 01. Steph. Owaan, som in illa gente fdrer ett

rart dygdelefvemei. I Tånt dagiur, år 1866^ förflyttade» aamnia

skola till den ofVanaåniiida afligna Tima lappiRfriamling.

En ny aaBate till ett håttre ordnande af Lapplande kyrkliga

fftrhållaaden togs under drottning Christinas fArmyndarSi-regering»

och var det förnämligast npptftckten af ädla metaller på 1634)^

talet och den dftraf framkallade lifliga hmksri)relsen, som härtill

gaf anledning. Rtgei in^en hemställde till prästerskapet vid riks-

dagen i Nyköping år 1640, »hui u gadstjansten i Lappmarken vore

rätt att bringa till stånd och huru den där med Guds bistånd

skulle hallas vid makt , och genom kdugl. brefvet af d. 24 sept.

samma år förnidnades om nybildande af fyra själfständiga iapp-

niarksf^rsaniliiiLMr, alla inom Piteå lappmark, näaiiigen Arvids-'

jaur, Arjeploug, Silbojock och Nasafjäil.

Af en af Johannes Torna;us, pastor i Tomeå socken och dit-

hörande lappmark, afgifven berättelse om lappmarken från denna

tid finner man, hora särskildt i Tomeå lappmark vid sidan af

mycket hedniskt väsende ooh vidskepelse äfven kristendomens

anda fått insteg. Bet kan hafva sitt intresse att h6n hnm
undervisningen af denne pastor handhades hland lappame och

återgifni vi ofvan anförde meddelares skildring' däraf med hans

egna ord:

»Sedan genom Guds n&diga väckande ifrån 1640 bafva lappame
i Tomeå och Kemi lappmarker vaekert aogmsnt in eateehismi leotione

et iatejkottt tilUagit; därtill hafrer varit ett godt ooh hekvämligt

adminiculum t:n liten särskild katekes med korUi frågor och svar»

den jag tre gånger hafver lätit upplägga. Då jag eller komministern

är nti Ifippmnrken, så Tn'iite man vissa tre timmar vara med dera i

kyrkan, först bfgyniiandes med vanliga frågor och psalnuT, Kristi

pinas historiu, det de förr intet hafva varit vane till, oj lieller kunnat

inelodien; aiitttu brukar mao aamiuu aaog, aå laugc uu de iara den

och kappas de med hvarandra, hvilkea af dem lAttre kau, ledan stiger

prästen in suggestum praecibns pnemisBis prupouera catechiami quse-

stiones eller Kristi pinas historia identidem repeterande easdero, ut

intelligant ac teneant. När han nederkommer, examinerar han per-
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tonatiia ddMinini, att det gifver dem aådan frukt, stmmliiiii ooh

•ktsamhet, att exasien förer men (rakt in concio catechetica, så att

gamla kvinnor taga ock timligen till, de unga &ro vsi kvickare,

men unga karlar mest lägga boken ifr&n sig, taga händerna for sina

ögon och svara till frågor, så att man med hugnad dårpå horer».

År 1642 företog den åldrige 77-årige ärkebiskopen Laurentius

Paulinus Gothns en visiUttionsresa, som sträekte sig &nd* upp

till ToroeL I Bauii InvmUanum €od. tuM^goikieum före-

kominer en rBdogflrelse för denna visitation, i hvilken redogörelse

profetian i Zacharias ^te kap. om de fyra vagnarna tili&mpas

på nordlanden ook fftrklaras na hafva fått en glädjefull upp-

fyllelse, n det evangelii ljus spridt sig öfver hela norden, så att

kristendomens läror icke blott vid mänga våra gymnasier ocb

skolor inhämtas, utan ock midt i Lappmarken samvetssrant

meddelas». Vid denna visitationsresa besöktes ifke Lapi imu ken,

men några fa upplysningar lämnas dock därifrån, afgifna af

de pastorer, som från det nedre landet där inspekterat. Aa-
gående de nybildade pastoratema inom Piteå lappmark sages,

att de dit f5rordnade prftstema voro alla kunniga i tappska

språket oeh af regeringen erbåltit särskildt anslag för att oftare

knnna besöka och undervisa lappame. Sav&l 1 Aijeplong som

Arvidsjanr hade katekesfttrhör anst&llts; Arvidsjanrs-lapparne

redde sig något bttttre in de från Arjeploug, enär ungdomen dftr

haft en yngre lapp till lärare; åtta af de närvarande hade

ABC-boken, i h vilken de ock kunde läsa, heter det. Långt

hade irke det bokliga vetandet sträckt sig^ om ock en början

var ^oxå.

Prästerna i de nedre socknarna sågo dock icke allestädes

med blida ögon att lappmarksförsamlingarna, som hittills räknats

såsom tillydande deras pastorater, på detta sätt skulle gå dem

undan, bvarför ock regeringen fann sig fSDranlåten att i den

skrifvelse af d. 29 sept. 1640, hvari Srkebiskopen nndinrriittades

om de nyinrättade lappmarksförsamlingarna, befalla honom, att

förmana och åtvarna kyrkoherdarna i Västerbotten, att hvarken

direkte eller indirekte sätta sig häremot, »oeh billa våra under-

såtare något in att förhindra vart hälsosamma uppsåt härutinnan

och lapparne samt andra flere öfvertala att framhärda och för-

blifva liti deras förra beklagliga hedniska lefvernpi», utan hällre

låta sig angelaget vara att regeringens kristliga intenti*)n måtte

utan något binder och motstånd vinna sin tillbörliga effekt.
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Pastorn i Luleå, Andreas Canuti, som af ärkebiskopen fått

i uppdrag ati ärligen göra \ isitationsresor till Piteå och Luleå

lappmarker, skrifver härom till sekreteraren Anders Gyldenkiou

d. 6 jan. 1648, Imrusr.ni han därmed liaft stor möda, »under

tiden uti den elanditzf öknen rest med renar öfver hundra mib-,

hvarjämte han omtalar huru han efter förmåga påkostat lapp-

djäknar, som nu vore däruppe att lära iappungdomen läsa, —
»flå att de, som tiliförene litet eller intet kunde läsa alieoast

Bti det svenska tuogDmåiet, som de dock icke förstodo, desamma
kunna nn uti deras modersmåi läsa deras kristliga tros eller

katechismi hnfvndstycken, deras bordslftsmngar, morgpn- oeh

aften- och andra gndJiga böner och dflrhos syara till hOgviktiga

spörsmåU.

Äfven under Carl XI:s tid Tisades af regeringen intresse och

omtanka för Lappmarken så i ekonomiskt som religiöst hänseende.

Landshöfdingen i Västerbotten, Johan Graan, var särskildt nitisk

för Lappmarkens förkofran. I en skrifvelse till K. M. år 1671

säger han bland annat; »Dessutom basoni i lappmaikei na tulier

är af framfarne konungar en god begynnelse g.iord till att draga

lapparne ifrån deras stora afguderi, som de liaf\a sväfvat uti,

så är likväl ännu mycket som fattas och fordras tiil den rätta

gudstjänstens fullkomligare inrättande uti de orter, hvarom fram-

deles och icke långt härefter ett skäligt förslag jag allerunder-

dånigst ingifva vill».

Enligt det förslag, landshöfdingen sedioinera ingaf, borde,

såsom redan år 1640 skett i Piteå lappmark, samtliga öfriga

lappmarker bilda särskilda pastorater med hvar sin pastor på
stål let boende oeh med fastställd stat för prästens aflöning, hvar-

jämte, där kyrkor saknades, sådana skolle byggas. Detta förslag

fasUt&lldes ock af K. M. för Kemi lappmark d. 21 juni 1673

och för de öfriga lappmarkerna d. 29 eept. samma år och erhöll

Kammar-kollegtnm uppdrag att uppsätta den nya staten, hvilken

ock uppgående till 1,052 dr s:mt af K. M. fastställdes den 2 okt.

1675, ehuru det visserligen i förstone under krigsaren icke var

Qtan sina vanskligheter att atfa dessa medel, enar konungen ville

annorlunda disponera öfver dem. Nöden var stor i landet och

förklarar lätt oregelbundenheten i de uppgjorda staternas upp-

rätthållande.

Det hade nu således kommit därhän, att de kyrkliga för-

hållandena i det närmaste blifvit ordnade, såsom de intill senaste
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tider bibehållit sig: kyrkor voro i hvar lappmark uppbyggda,

präster, kannige i det lappska språket, skötte på stället de

prästeiii<ja åliggandena och kristliga lärolHJcker tunnos i tryck

på samma språk utgifna. Man skulle hafva trott, att nu allt

stod vä! tiil och Att kristendomens segjer öfrer det sega hedniska

v&aendet no yar vunnen. Bien såsom en blixt från en klar

hlminel kom na till r^eringens kånnedom, stt faUståndig afgada*

dyrkaD med oflbrst&IIeii ocli Mbtliten äDnu ganska allroänt gick

i svang I Lappmarken. Det var vid ett lagmansting denna upp-

täckt f5rst gjordes, hvarom prolokolisatdrag inskickades till hof-

rätten. Konungen aflät då d. 11 dec. 1685 en allvarsam skrif-

velse till konsistorium i HernÖsand med infordrande af förklaring,

liuru sådant vore möjligt och hvarför icke något meddelande

därom förnt från konsistorium inkommit.

Koiisistorii svar är dat( radt d. 15 mars 1686 och innehåller

i inledningen en kort historik öfver hvad för Lappmarken i

kyrkligt afseende under förra regenter vidtagits och hvad under

den senast föregående tiden därutinnan åtgjorts, såsom öfver-

sättningar till lappska, anställande af präster, knnniga i lappska

språket, samt visitationsresor. Hvad na det appentoia afgoda-

väsendet anginge, >så finna vi fdr våra personer», beter det vidare

i samma skrifvelse, »saken sig hafva som vi underdånligen hftr

upptäcka». Anledningarna sammanfSras i 9 pnnkter: Iro »att

själfva Lappmarkens reformation icke så länge sedan iir \erk-

ställd, utan de gamla satans tjänare på den orten letva ännu

och halta på bada benen, vilja tjäna Baal och Gud»; 2:o lap-

parnes uäriniistang, »skytteri och liskeri», hvartill de äro vane

att bruka spådom och annan vidskepelse; 3:o svårigheten för dem
att ofta komraa till kyrkan, hvarför de på aflägsna orter så

mycket mera äro benägna till att och lättare kunna utdfva sina

djäfvulskonster; 4»> gränsförhållandena till Danmark och Ryss-

land, i det somliga lappbyar räknas tillhora såväl det ena som

det andra riket, hvilket gdr lappame genstörtiga och <^fvermodiga,

så stt de fOrmena sig kunna fa skydd hos den ene konungen

mot den andra, hvilket s3mneTligen gäller gränsebyame i Umeå
lappmark; 5:o svårigheten för prästerna i\tt hos »ett så förvii i ailt

folk* kunna tvinga dem att oftare besöka Guds hus, lata döpa

sina barn m. ni. utan understöd af civile tjänstemän; 6:o mark-

nadsväsendet, i det mången fyller lappen med bränvin, ja, som

nu höres, gluckar (glödgar) det med socker, »så att han kommer

•
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dracken i kyrlum; 7:o »emedan ock orten f5rer med sig åtokilliga

kroppsbesvär, ty kan man intet förtega att af prästerskapet

somliga äro uttröttade blefue, andi i liafva begynt att, »soiii pläg-

seden där är, öfva sig i otjänliga stycken och alltså göra sig

inkapabel till ämbetet», och hvilka man måste sätta andra

skickliga till hjälp, hvaraf föraniedts stor fattigdom, då under*

hållet måst delas mellan flere, ingen vit! ock gärna dit trane-

porteras, som eljest finner sig vara kapabel att förestå annan

lägenhet; 8:0 den brietflUHga barnaoppfoetran, i det lapparne

icke lata sina barn lära sig. läaa i bok atom dem, som sättas

i skolan, hvilka »hårtill med tnig iro tagna», då lappen hfilst f5ljer

»sitt barbariska och latefnlla lefveme, hvilket de skatta fOr en

frihet» ; 9:o oaktadt det afgndiska väsendet väl förut varit kändt,

har dock ingen velat uppträda som accusator af fraktan för

sådana onda niäiiniskor.

Med afseende på medel till oväsendets häjiiniande föreslås:

noggrannare kateketisk undervisning med de hyar, som ligga nära

kyrkan, förbud mot äktenskap för lapp, som icke nöjaktigt vet

sin kristendom; ingen borde admitteras till Herrens nattvard

utan sirskildt förhör; särskilda predikningar med förmaningar

emot den afgndiska gndstjänsten; några lapp-gossar borde utses

från de lappmarker, som icke hafva någon skola och sättas i

närmaste sådan, »emedan att i lappmarkerna inrätta flere skolor

synes ej vara af nöden»; dessa gossar kunde sedan användas

till privat information och följa lapparne i deras boflyttningår;

präste-visitationer i lapp-kåtorna; uppmuntringar i forui al lingare

gåfvor åt dem, som låta sig ledas och rättas och som angifva

dem, som ännu äro stadda i sin vidskepelse; präste-visitationer

ifrån de nedre socknarna; utbyte af sådana prästmän, som icke

första, det lappska språket, mot sådana, som äro kunniga däruti;

»där ock någon med så groft afguderi umgåtts, som meriterar lifs-

straff, så vore väl om en sådan blefve andragen och den in loco

hade sitt straff androm till sky, hvilket skulle mycket hjälpa

verket, emedan lapparne af sig själfva äro bäfvande och rädda»;

en tillbörlig undersökning om de särskilda offerställena borde

anställas och dessa, lapparne till skräck, på något sätt utmärkas;

bränvinssäljandet vid marknaderna borde förbjudas.

K. M. befalte nu d. 11 dec. 1G85 att lagmansting skulle

hållas i samtliga lappmarkerna lor ransakuing om det afgndiska

väsendet. Protokollen vid dessa ting finnas änuu i behåll; som
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d« gifva^ en fljrnnerligeD god iabKck i LappnutfkeDft dåvarande

religldBa stftllning, ätergifvas de hir falUtåndtgare, hvarvid likrftl

protokollet vid ett tidigare i Lnleå lappmark hållet ting angående

ett liknande mål fSrst må meddelas:

Anuo 1686 ti. 1 Febr. hölls laga ting med iappallinogen at Luleå

lappmirk vid Jodtmoeke tingiliUe, nltvaTwoide krooani befallnings-

man vålaktad .^l^dius Otto aamt eftenkrefne (13)* som i nämnden
Butto

Lappen Peder Tomesson, brukskarl i Qvickjook, förehades och

an^nfs af bmkspredikanten, vällärde herr Johan Graanharoroar, för det

han nästförledne år iii decembri vid ett träsk Darrijaur benamdt
emellan hyttan, Qvickjock och Kittvari grufva h( laii;et, där tillförciie

ett gammalt lapparnes offerställe varit, offrat hum af en ren, hvarom
hau pä tillfrågan bekände sig sådant i många år hatva ^ort efter

sina gamla förfäders bruk ock mänga andra lappars urminnes praxin

till att därmed vinna oeh nndfä god lyoka sä i djnr, skog som fiske-

vatten. Sedermera spordes Peder, om han nn för tiden visste nägra

flere lappar jämte sig föröfva ett sådant afgadiskt väsende med
offrande eller nSgon annan fÖrar<i^lif? vidskepelse. Då svarade lian sig

faller som oftast hört, att många midia lappar, på åtskilli<;a orter

boende, brukat den afgwdiska vidskepelsen, isynnerhet med offrande

vid berg och stora träsk samt flere rum, doek viljandes härutinnan

inga vissa personer namngilvu, ehnru han därom af rätten allvarligen

förment bief. Sä alldenstond denna rinp^a i&tlea ieke finner nägon
fullkomlig lag, kuralunda en sädan casus rättsligen afdömas skall,

oansedt om slik vidskepelse uti H. K. M. vår allern. konungs och

herres utgångna placat om eder, dateradt d. 2 oct. 1665 och dess

20:de punkt med annat mera fonnäles, att åev '^trnfTes som for löHireri

i mindre, och trolldom i större brott, som den är till etc och denna

enfaldiga rätten ingen annan ordnirii; och efterrättelse om ofvanbe.-ie

afgudisku eller lödgeriets atdoiiiuade linner än som giurv. i ämiuuelse

den salige, store furste och herre, konnn^ Gustafe ordinantie, dat.

Westeräs 1527, och dess 16 punkt innehäUer, därest stär, att vid-

skepelse, Idfveri och trolldom är lifssak, — men säsom här infaller

tTifvelsmäl, om icke en sådan gammal högl. ordinantie vore in hoe

secnio abrogerad, besynnerligen den enfaldiga och villfarande lapp-

allroogen berörande, alltså och emedan underrätterna icke tillåtea att

arbitrera uti någon blind sak, med mindre de icke hafvu någon klar

lag att fundera oeh stödja sig vid, ty remitteras denna sak under den

höglofl. Svea hofrifitteus vidare högrättvisa omdöme och betänkande.

Lars J. Grabb

harad8höfdiu((.

Lagnanstinget 1 Lycksele och Umeå lappmarker.

Anno 1687 d. 11 Jan. hölls ordinarie la^manstin^" i Lvcksele

och Umeå lappmarker med lappallmogen uf Umeå-VVapsu-linan och
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GraRiibyar, n&rranuide kronans Wallningsnan vllkde ifigkliuB Otto

med eft:ne lappar (8), som i näranden sutto — — —
Till underdånigst och ödmjukt följe så af H. K. Mrta vår aller-

iiåditjstc kofiiings och herres re«oliition och frtllning af d. 11 dec.

16H5 som jemväl H. Exc. !i<n ijarons, f^im ral-majoren och Innds-

höidmgens, herr Hans Abiaham kruses därpå iuiidenide ordres till

undertecknad af d. 4 jao. och 5 no v. 1686 begyute jag nu i detta

år ibland andra tingsärendens förrättande noga inqvirera och ransaka,

jämväl mig närmare informerad göra, hnruledea med en ttor del

lappames li&rtills på åtskilligt sått 0ch vis föröfVade afjj^diskn vid-

skepelser medelst offrande och tmmspel månde vara beskaffadt. Och
fördenskoll Uefvo samtliga lappallmogen af ofraaskrefne byar under

detta Umeå lappmarks pastorat sorterande for ritten framkallade och
tillfrågade, om de p^odvilligen och otviingTie ville snnnin^-en bekänna,

hvilka af dem äro delaktiga uti denna grofva, afgudiska synden. Då
uppstod ifrån rätten eu gammal, beskedlig man, tolfmanneti Olof

Månsson ifrån Oraanbyn, berättandes att han jainte måuf^-a andra

lappar efter deras förfaders urminnes bruk och gammal fuiit allt

härtiUs Imikat trnmraan, som eljes på deras språk kallas kåbdes,

hvilken de åtskilliga gånger om året, doek icke på vissa tider, spelat

och slagit uppå jämte särdeles jåick eller sjangande efter dersa gamla

manér och plägsed. Sådana trummor, de där med mångahanda slags

figurer af dem själfva med albark på skinnet afmålade äro, hafva de

alltid lagt messingsringar uppå och med hamrar af renhorn gjorda

och utskurna på dem slagit, spelat och sjungit uti den enfaldiga tro orh

mening att därigenom vinna god lycka eller eljes erfara, om någon elak

eller god lycka dem förestått, förr än de begifvit sig till skogs att

fånga djur eller eljes med tiskeriens idkande uti sjöar och stora träsk.

Uppå vidare tillfrågan berättade denne Olof Månsson, att när

ringarna på tmmskinnet lagde vid sjelfVa slåendet eller pulserandet

lupit en stund -omkring och omsider synts velat merendels stanna

eller iadtligen håUa sig vid endera sidan, så hafva de inhillat sig

vetat hvad lycka eller olycka dem förestått hafVer, nämligen om
ringarna dansat och hållit sig vid den venstra sidan om trumskinnet,

skall det alltid bemärkt olycka till vånornn, men vice versa vid den
h^ra sidan all god lycka uti deras företagauden betyd an des.

Sedermera spordes Olof Månsson, huru han oeh mAnga andra

en sådan könet lärt och hvilken dem till en slik vidskeplig galenskap

bragt och förfört hafver? Svarade, utt deras föräldrar och förfäder

en sådan djefvnkkap dem lårt hafva. Ytterligare, hnru det kommer
tUl att measingSTingama understundom stanna och hålla sig vid den

venatra, stundom ock den hdgra sidan på trumskinnet, når de på
henne slagit och spelat? H vartill han svarade: Gnd må det veta,

lappfolket hafva med en sådan föröfvad vidskepelse intet ondt menat.

Sist tillfrågades Olof Månsson, om han med de andra nu till-

»tiidesvarande lappar brukat någon vidskepelse med offrande; hvartill

lian svarade och otvungen bekände, att cn stor del af dem, dock

icke alla, hvar höstetid på ätäkiliiga rum wl\ ställen nedgrafvit ett
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styeke kött odi beo utaf hvar lem af en ren jämte ett litet trä på
olika sätt och vis utskuret och krusadt» på det odjuren icke måtte

sfidaiit röra vid eller iiåoron skada tillfoga, och när detta har skett,

hnfva de blottat sina hufvudeii nch tagit af sig sina mössor. j«ämväl

uppräckt tina händer till hnnnielen och bedt Gud den aidrahögate

om ^od Ivcka, helsa och sundhet.

Sedan, när denna Olof Månssouä,nu gjorda relation för samtliga

lappallraogen publicerad och uppläsen blef, spordes dem om det sann*

ftrdigt var hvad Olof au aåledea publice bek&ut ocli refererat hafrer;

liTortiH största deleii lappar, de som voro komna till någon ålder,

•varade och offentligen bekände sig att hafva efter deras gamla för-

föders information och lärdom sådana vidskepelser allt härtills brukat,

oaktandes ehuru de af presterskapet äro förmante och åtvamade vordne

därmed att afstå, men emedan de nu först hafva fått höra, huruledes

H. K. M. vår allern. konung och herre sädana djefvulska vidskepelser

härdt ifrat och inpralunda lida och tåla vill vid högsta oiiåder till-

görandes, alltså utfäste de gamtligen med uppräckta ting^er att de och

deras barn hädanefter aldrig mera skola offra ucb på trummor spela,

8om de af ofSratånd hit intill fgort hafva. Sina trammor, dem de nu
ieke tilUtidea hade» lofvade de ock att vilja och akola till annat år

eller niata laga ting horaamligen ifrån aig leverera.

Lagman8ting(>t 1 Luleå lappmark.

Anno 1687 d. 27 och 28 Jan. hölls la^a ting i Luleå lappmark

vid Jockmocks tingsställe med Jtllinotri n af Kauteujaur, Sirckrsiockt,

SocksjtJtk, Terpenjaur och Jru kmockd byar, närvarande kronans be-

fallniugäiuan väl:de herr ..Egidiua Otto med nämnden (12 män)
Sedan H. K. M:ta allmådigata akrifVelae — fftr aaintliga lapp-

allmogen häraammaatides pnblieerad och uppläat blifvit, tillfrågadea dem,
bvarföre och till hvilken inda de, tom nogaamt år vordet kunbart, hafva

f6r detta och allt härtills offrat till stockar och stenar, brakat apåtriun-

mor och andra förargliga vidskepelser. Då svarades, att emedan deras

gamla föräldrar sådana vidskepelser brukat, så hafva ock de deras

plägsed däratinnan följt och efterlefvat, bekännandes sig 1) att hafva

hittills brukat trummor, med hvilka de dock intet oiult sade sv^ hafva

gjort, utan bara till att se förut hvad oudt eller godt dem vederfaras,

jämväl huru med dera» »kugs- och (iskevånor samt boskap l;yckaä

skulle; 2) att de hafva offrat på de gamla rum och ställen, sätt och

via, som deras förfilder gjort hafva, naml. först till Xhoren eller åakan,

hvara belåte de efter menttiakoansigtena skepnad med yxor uthuggit af

trä, som de kunnat, dem de vid gamla offerställen planterat ooh upp-
rest hafva; 3) berättade ock lappame, att en del hafva uppsökt sig

stenar till afgudars dyrkande, som hafva haft någon sårdeles skapnad
eller liknelse till något rationale eller irrationale animal, hvilka

stenar eller belåten de sammaledes vid sina offerställen uppsatt hafva,

föregifvandes 4) somliga af dem vara Thorens söner och somliga

Thoreus drängar, hvilka de sedau gemenligeu offrat, bes^nnerligea
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hornen af tina braiMtrmiar eller h&rfvaa (osnöpte renar), aom af den
«lafftoB Mattlini tid om kditen; dela haffa de oek 6> offirat andra kreatiuB

ben, som dem efter tnunmana anledning blifrit pålagdt, såsom af häste-

folf grisar, höna, boekar, fär etc., hrilka kreatur uti deras hemvister foUer

icke tinnas, utan med stort besvär rest en lång väg till Norge och

andra orter, därest de sådana krpntiir knnnat uppnegociera och för-

handla; i)) Uprättnde ock lapparna att somliga af dem offrat af de

sJugtade kreuiureiis hlod, dem de uti näfver-sk( j}por eller rifvor for-

varat och nedlagt hufva vid deras vaniigu oåerståileu
; 7) bekaude ock

allmogen att den gamle afguden Thore hafva de ock efter deras fdr-

ftdera inbillan ttldie haft i åminnelae oeh honorerat med åtskilligt

oihmde for den orsaken aknll, att han akall gifVit dem vaekert killer;

8) hoa de framledne eller döda människor hafva de oek deponerat

odi nedlagt sina offer oeh alltid lefvat uti den enfaldiga tro oeh

mening att sådana aflidna människor icke så snart skulle tnrrn dem
till sig eller rycka dem till 8!ti!i ^rrifter; 9) en del offrat ock den

lede satan, att han i dess föriii;ii^;i irke skoint ktinn:i tillfoga dera

något ondt; 10) andre hafva ock oftrai solen, manen och elementerua.

Alltså tillspordes lappnme, om de alla häriitinnan äro lika delaktiga

eller en del allena, som ännu icke äro tiil den kriätiiga iardii all-

deles omvftnda, då folier största delen med högt rop svarade ja, så

att sorlet af dem, som därmed höUo, förtog ljudet föf några af

Joekmoeks oob Soeksjocks byar, de dir nirmast ligga till kyrkan

och landsbygden och efter vidare förhör och efterfrågande alldeles

nekade ooh förklarade sig aldrig hafra bmkat sådana djefvulska vid-

akepelser.

Sedan blefvo de alla i ödemen tillfrågade, om de för detta af

prästerskapet äro med någon allvarsamliet vordne forniante och åt-

varnade, att de med dessa grofva synder skiilh alldcle? afstå och för

all ting sig omvända och göra en sann bot och bHUnng. liHreinot

knnde de fnller icke neka, utan bekänna att ju prästerskapet dem
dSrifrån afrådt, men såsom förildrame hållit barnen d&rttU strax ifrån

barndomen oeh de måkta sftllan knnnat komma till kyrkan för oföret

och deras långa resors skull, så hafva de sådana förmaningar icke

så mycket aktat eller på hj&rtat lagt utan merendels bortglömt och

slagit i vädret.

Eljes. efter noga förhör och inqvisition, befanns sant vara att

pastor loci. herr Anders Marci (irubb, på 10 åra tid eller allt sedan

han till detta pastorat förordnad oeli conbUtiieind blef, aldrig rest

omkring upp till de fjärran och vidt afläfijsnt^ iappbyar och dess hem-

vister, uti hviiket anseende de med sina hemmavarande barn och

legofolk ieke riUtteligen blifVit informerade och nndernsta nti sina

kristendomsstyeken, som de eljes oeh dess ntan omöjligen kanna alla

bara en gång om årat komma till Joekmoeks kyrka för den långa

och besvärliga vägens skull; men da st i^t t delen af de långvagade

kunnat ändtligen komma tillstädes, har det skett denna tiden om året,

på hvilken ordinarie laga ting plägar hållas och kronans räntor upp-

bäras och clareras, då ock den rälta marknadstiden beramad är nrb

Hitt, nddtri/t 1891 17
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lappanie (tTifvelsutan) Uura då Tan mera betänkta och aorgfalliga om
deras handel med boqiBnkapet, än lita ]åXA och undervisa sig uti

sina salighetsmedeU som de dock hvnr morgonstund, medan tinget,

uppbörden och marknaden påstått, alltid liafva blifnt Lållna till.

Men sedan de alla i greraen blefvo allvjiriiireit förmante ocii atvHrnade,

att de hädan efter alldeles öfvergifva skalle deraö vidskepelser luedeist

oftrande och truimuespel Btc. vid högbem:tc Ii. K. M;ts vår ailer-

nådigste konungs och herres påföljande högsta straff och onåder, där

någon of dem denna gndeliga och v&lmenta förmamng befunnea hår

efter icke Tilja med godo efterkomma och sig till hönam efteitiAtelse

ställa, så Tardt fdUer af dem lofradt och foiaåkradt, att de aldrig^

mem skalle bruka några vidskepelser, hvarken på ett eller annat sätt,

utan frukta oeh dyrka den rätte Guden uti bimmelen; men det är,

oförgripligen aagdt, till befara, att största delen ännu icke hålla eller

prestera sina nu gjorda promisser och löften, förr än de, som äunu
uti dessa grofva afgudiska syiifier och vidskepelser torde vilja fram-

härda, blefve uti allas ås^yn och närvaro en gång exeiupiariter straffade.

IiAgmaBBtingiet i Torneå Uppmärk.

1687 d 31 jan. och 1 febr. hölls laga tni<^ i Torueå lappmark

vid Juckasjarvi tingsställe med lappnllraogen af Tin^e- och Siggevaara

byar, närvarande kronans befallningsman välhde Jacob Graap och dessa

eft:ne sutto i nämnden — — —
Dato Tardt noga ransakadt, inqvireradt och skärskådadt, om några

i denna församling fore detta brakat och ftnnu braka några afgadiska

Tidskepelser medelst offrande Tid berg och stora träsk samt kåbdea

eller trummor de pläga spda uppå med jåick eller särdeles laula

och stygg melodie? Härtill svarades och allenast efterskrefne af hela

denna försnnilintr (som består af in emot ett hundra skattelappar)

sig bekände ull lenna dag brukat trummor eller kåbdes bara uti

enfaldighet, efter deras gamla förfäders urminnes plä<rscd, i mening
att med dera vinna god lycka, som i de föregående protokoller bredare

är att se och förnimma.

Och voro allenast dessa efterskrefne, som sig bekånde, nemlfgen

ifrån SiggeTara (3) , ifrån TingcTara (5) . '

Men offerställen sade de sig Tid denna tiden icke braka, utan

i forna tider.

Desse ofTanskrefne utfåste ock att hädan efter vilja alldeles öfver-

gifva sina trummor och dem ifrån sig lefverera Tid första tillfälle

och när de här näst hitkommandes varda.

lagmaiiatinget i Piteå laiipnuurk.

Anno 1687 d. 7, 8 och 9 febr. hölls laga ting i Piteå lapp-

mark vid Arieplou2:8 tiogställe, närvarande kronans befallnlngsman

vaihde herr .d^gidius Otto med nämnden.
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Tillffågsdes iamtliga nårvarande lappallmoge af Piteå lappmark,

neml. Nornrteter-, Söderväster-, Simitsjaur, Arjepioug och Loektebyar

om och hvarföre de den afgudiska vidskepelsen ined spåtrunimor och

offrande alla eller några hafva brukat? Hvartill de afvensoni i T.ultm

lappmark svarade, att de tuUer alla däruti voro lika delaktiga, men nar

rökclaagden företogs och examinerades, befunnos några soiu insra

trumiQor hade, men nästan hvar och en bekände sig hafva brukat vid-

skepelse med offrande på a&it ock vis ock uti den enfaldiga mening som
nti nästföregående Luleå lappmarks protokoll 6nnes vara annoteradt;

sammaledes och på lika satt hafva de ock efter sina gamla förftder

brukat trummor.
Sedermera nppå tillfrågan bekände de ock att prästerskapet dem

ifrån sådana styggelser och galenskap tidigt och ofta med ondo och

godo förmanat och afrådt hafva, som ock hördes sant vara, när dv i

sina kriätcudomsstyckeu examinerades och merendels därutiunau så väl

grundade voro, som af denna nationen kan fSrvlntas.

Sedan firamsteg en Upp benämd Änders Pålsson ifrån Simitsjaur,

sågandes lappame vara uti den enfaldiga och galna opinion, att de

omdjligen skulle kunna subsistera eller på något annat sätt sig ernåra

ock anderhålla, där de sina förfäders gamla seder med afgudiska vid-

skepelser öfvergifva skulle. Men icke dess mindre uppå rättens all-

varljora formaning lofvandes allesammans sig här efter sådana vid-

skepelser aldrig mera bnik:i vilja, jämväl ock försäkrandes att skola

med första tillfälle lefvercru lirån sig till sina själasörjare alla de

trummor ock tråbeliten kos dem flnnas kunna.

Lagmanstinget I Kemi lappuiark.

Anno 1H87 d. 4 mars hölls lagmansting med lappallmogen i

Sodankylä, närvarande kronans befaliningsman välhde Jacob Graap
med nämnden.

Här i församlingen vein lapparne af inga afgudiska vidskepelser,

hvarken på ett eller annat sätt. Tvänne gamla tolfmän, Peder

Pedersson ock Anders Hansson, om sina 70 år gamla, sade sig minnas,

då de väl voro sina 30 år gamla, att deras föräldrar brukat vid-

skepelser med offer, besynnerligen på en sten vid Pykäjärvi på kin-

sidan Kemiträsk belägen, hvilken de med rensfetma några gånger

om året, efter som tillfället gifvits. besmort, jämväl horn kring honom
nedlagt hafva på grannt björkris, som offerstenen låg uppå, och hvart

år honom väl lagdt och bäddadt blef. Sammaledes brukades ock den

tiden irummor, som de framledne gamle lappar spelte uppå; men
Gud vare evinnerligen ärad, att sedni sal. kerr Johua Fietorius för

en lång tid sedan deras kyrkoherde blef, vardt slika vidskepelser

meremäls utrotade, men alldeles af^kaffade, sedan nu varande pastor

i Tomeå, herr Gabriel Tuderus, sedermera ock en lång tid där efter

till deras kyrkoherde constituerad blef.

Men hvad de öfriga uti Tomeå lappmark, neml. Kontnkpi?)o,

Afviovara, Teno och Utsjoki, jämväl uti Kemi lappmark^ Enare,
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MaatilkB, Kitka, Kttolsj&rn, Kemikylil, Sombioby ooh Kittilä belägna

byar anbelangar oob idkommer, så efter noga hållen inqvisition be-

fanns uti alla dessa ofvan rörda byar inga afgudiskn vidskepelser,

hvarken på ett eller annat sätt nu for denna tiden föröfvas, SOtn

dock Gudi den alMrahö^ste bäst bekant nr.

Hvad na sålunda uti största enfaidighet om lapparues här tills

i margfaldig måtto föröfvade afgudiaka vidskepelser protokolleradt och

ad notam fattadt är, hemstiUles och lemnas H. K. Mrts vår aller-

nådiffste konunge och hette» nådii^ste konektion ooh omdöme aller-

nnderdånigit.

Sålunda af oAranstående datis om lappames uppenbarade af-

gudiaka vidakepelaer vara ransakadt, flkftnkådadt och befunnet, atteateras.

Lars Jacobsson Grubb
häradshöfding.

Äf denna ransakning finner man hvilket m&ktigt fftste heden-

domen änna hade hos lapparne. Men lappmarken erbjöd ftfven

ljusare bilder, eaaom visar sig af det prosteting, som vid samma
tid år 1685 i dec. d. 24 och följande dagar hölls i Kusamo i

Kemi lappmark,^ hvilken lappby då omfattade 34 familjer om
ld4 själar. Visitatom, prosten Johan Tuderus, lämnar om denna

visitation följande berättelse:

Prostetmget i Kemi lappmark.

»Med stor hjärtats hugnad mottop^o de raio: och mitt följe, tac-

kandes Gud, att de fingo prästen och Guds ord till sig till helg-en.

De examinerafffs i sinn kristendomsstycken, hvarutinnan ungdcjnien

mycket hade lörkolrut äig, någre kunde ock vackert läsa i bok och

sjunga, såsom man om julhögtiden varse blef.

Pastor lod, Henricns Cajanua, framsteg besv&randes sig det tv&nne

lappar från Kitka hade absenterat från Kemijärvi kapell om stora

böndagen; de excuserade sig därmed, att de hade haft den tiden

sjukt folk i sina hyddor, hvilka behöfde skötsel, producerande vittTien.

som med ed ville bekräfta saken således bestå, alltså befriades de for

straff med åtvarning det de så väl som nndra måtte vakta sig för

gudstjänstens försummelse och således undvika Guds oeh konungens

hemsökning.

Frågades efter om trollkailar, afgudadyrkare och Guds ords för-

aktare uti Manaelka by vore; då framsteg oeh föregaf lappen Junge

Olofsson, beriittandes sig hafra hört handen skälla en söndagsmorgon
uti skogen, hvaraf han presumerade att bunden där icke var utan

husbonde, som med ekorre-skjutsnde violerade aabbaten. Junge till-

* Är 1670 hade härstädea en allmännare andelig väckelae åatadkoiumits ^enom
lapp^predikanten Gabriel Tuderua från £oare lappföraamliDg. Anan i <m aknfvelie

f Ir 1723 från den nitiske aonke minioniren Westea fingo Kemi lappsr er-

kiaaaad» •åsom goda kristna.
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sporiles, om hau vitsste hvem iiuuileii tillhördr, därtill hau nekade,

emedan kan aade ng bvarken aett bonden eller hunden, hvarför binde
i detta mål intet FesoWem.

Ben 12 janaari hdlle examen cateeheticum uti Sombio by. Ung-
domen däratidea gaf ett Bådant önskligt besked ifrån sig, som ingen

frtoinande tro kan, där läte de sig öfvermåttan qvicka ingenia af

gossar och flickor, så att där tillfället och lägenheten roedgåfve, skulle

en ung nitälskande karl stor lust hafva till informera där in artibus

literalibus. Hvar afton och moro-on inställa de siL*" uTuler Ijönestunden,

hvilkit (11 ingenieuse lappdotter, Brita Pedersdotter, uied synnerlig

audaktigliet dagligen förrättar.

Den 14 januari forhördes Sodaukylä lappar i deras kristendoms-

stycken och gåf?o di ett aådant avar ifirån sig, att man med ator

frdjil ocb glädje hir den tiden föriiÖtte.

En lapp, Peder Mattsson, boll morgonbön, reciterandes 16 böner

med synnerlig i n laktighet allt utantill. När bönestunden Öfver tån len

Tar, förmantes be:te lapp oin morgonen brnka mindre böner och i deraa

ställe läsa ett stycke af Kristi pinas historia; om aftonen åter befaltes

han näst aftonbönrnia hålla de böner, som om morj^onen besparades,

och läsa ett knstendonisstyrke livar afton med Luthers förklaring,

på det de andra, som ick«i kuiiiia läsa i bok, måtte lära läsa memoriter.

Slik ordning vill man ställa uti hela lappmarken.

Cnlpeiadea Sodankylä-boar for det ingen af dem bade bevistat

gndatjinsten i Kemitdiak om julhögtiden; de ville excnaera sig dirmed
att manfolket biefVo den tiden förbindrade af bSfrerbmket, för bvilketa

försummelse de potentaterna icke hade kunnat prestera utlagorna och
for kvinnfolket varit omöjligt för den långa ocb besvärliga resana

skull att slippa till kyrkan (32 mil fram och åter), men såsom deras

excusation merendels svnes vara ohillig-, fiiin-o de efter hoL'^'tr<]pt nåsrot

böta till Keniitrasks kyrka med allvarsam tönnaiiinp^ till tlitigare Guds
heliga ords uppvaktning och Herrens tempels besökande.

Såsom Sojnbio, Sodaukylä och Kittilä byar mäkta långt bo ifrån

Kemiträsks kyrka, Sombio 18, Soduuk^lä IG och Kittilä 28 mil,

anhölls om en prästman med underhåll, som continue uti Sodankylä

finge bo.»

Efter det lagmanating under åren 1686 ocb 1687 hade hållits

9f?er hela Lappmarken, företogo året dårpå landshöfdingen i länet

och atiftaanpenntendenten en viaitationarera dit f5r att närmare

inhämta kännedom om lapparnes religiösa ståndpunkt. Af ett

utdrag at deras geiiiensauHua berättelse, dal. Torneå d. 16 mars

1688, må följande meddelas:

Först hölls undersökningen i Uimå lappmark, lueii därvid,

heter det i berättelsen härom, var intet barn närvarande, hvilket

pastorn i församlingen, Olof Graan, förklarade bero på lapparnea

fmktan att deraa barn skulle tagaa till skolan, »bvilken räddhåga
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är gammal hos dem, så att de måste med trug taga bamen
ifrån dem». Med afseende på lapparnes kristendomskiinskap upp-

gaf pastorn, att de, som gått i skolan, någorlunda kunde göra

bi.Nketl tö)- sig i frågor ooli svar, men med de öfriga hade han

endast kunnat koninia därhän, att de lärt sii: katekesen, såsom

den står i ABC-hoken>. I berättelsen heter (iet ock, att de läste

färdigt ända tram, icke stannandes förr än de hela stycket utläst».

Lappariie från Wapstena by voro >»aildeles förhärdade», och

läto de tig icke, heter det, genom något tal bevekas till bättring,

>ehuru en sig difom violerade». Kd, eom stod i hopen, föll ned

och afflvimmade, »såsom de plåga göra, hvilka af ondo anfäktas».

Ingen af dem kunde Iftsa i bok fBrotom lansroannen, hvilken

nu var borta af räddhåga, »emedan han ock &r funnen med
apåtrumman».

Sist sammankallados samtliga lapparne (omkring 60 till

antalet) och tillspordes, om de icke ville hålla hvad de lofvat

och afstå firån all vidskepelse och afguderi och göra bot och

bättring, då alla ropade: ja.

I Luleå lajjpmark var okunnigheten bland lapparne stor,

så att utom klockaren, soin gatt i Umeå lapp-skola, ingen kunde

läsa i bok. På frågan hvad Gud vore, svarade somliga, att han

vore en rök, andra, att -^de intet hafva varit så lärdas.

Bland lapparne från Piteå lappmai^k, hvilka vid denna

visitatioo hade afläninat sin trumma, var äfven en äldre lapp

vid namn Lars Nilsson från Norrvästerby af omkring 60 års

ålder. När han senare genom döden förlorade sin 6>ånge son,

grep han åter till trumman i tro att därmed återväcka till lifvet

den afiidne. Han stämdes härför till tinget, där han uppg^f,

att han hade 3:ne afgudabilder af trä: den fSrsta Thor eller

åskan, den andra Thors eller åskans ängel, den tredje världens

man eller gud och förklarade inför tinget, att dessas tillbedjan

varit honom till stor nytta. I förstone hade han anropat den

allra högste Goden i himroelen om hjälp och bot, då en svår

sjukdom och mycken dödlighet hade drablNit hans renhjord, »att

icke hans boskap måtte utrotas, utan mer och mer förökas och

honom lyckas». Som detta emellertid icke lia ie iijalpt, hade han

försökt andra medel, som iandt honom, yttrade han, till mycket

mera fromma och till hans boskap^s \ ( ilprfaende och toriikelse.

Han förklarade inför rätten att, så länge han It fHe. kunde han

ingalunda umbära sådan afgudisk vidskepelse, utan skulle han
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>efterlefva och bruka sina förfäders vana, oaktadt hvad högre

€ller lägre öfverhet i detta mål nu eller hamdeles honom för-

bjudandes varder^.

Tingsrätten ilomde lionom med stöd af 2 Mos. Bok, 22 kap,

och 5 Mos. liok, 13 kap. sajut Vestera* Ordiuantie af år 1527

och den i Örebro utgifna af ar 1586 till döden. Svea hofrätt

fastställde domen d. 26 apr. 1692 och skulle han halshuggas och

tillika med de träafgudar han brakat och spåtrumiuaii och den

tillhöriga redskap å båle brännas.

FörMinlingens pastor, Petrus Norieus, fick nu uppdrag att

bereda mannen till döden och kom med honom därhfin, heter

det i den ber&ttelse konsistorium d. 4 apr. 1093 hftrom afgaf

tili K. M., att »han kunde rent läsa sina fem kristendomsstycken,

vackert gjorde reda för sig om sin saligbets grund, kunde ångra

ocb bekänna sina synder». Kfir han kom till rattavsplatsen och

hans tr&afgudar lades å bile ock brändes i hans åsyn, frågade

prästen, hvad han tänkte om allt sådant. »Hvad skall jag tänkas

sade han. .jag är ju ren fran inina synden; sedan undfick han

Herrens nattvard och steg på bålet, ropande på sitt språk:

>Je8U, walda ialle ininun siuloi-, d. v. s. ^Jesu, ta^ nu aiin sjäb!

Konsistoriunj tillägger, att han med en undersam frimodighet

undergick döden -Så mycket fördensknll hans själasörjare af

hans gudeliga athäfvor och bekännelse kunnat första, vore han

fdrvissad, att denne lapp dog såsom en salig man och att detta

«xempel skulle vara andra afgudadyrkare och slika syndare till

märkligt eftertryck och skiäckelse».

Den skräck detta straff injagade hos lapparne, hvilka samman-
kallats för att Öfvervara ezekutiotten, gjorde Yisserligen att det

appenbara afguderiet stäQades, men i hemlighet bedrefs det dock

fortfarande. Superintendenten i HemOsand, Matbias Steuchins,

akrifver härom till K. M. d. 12 nov. 1719 följande: »Lapparne

vandra ännu, Gudi klagadt, till stOrre delen i ett groft mörker».

Kyrkoherden i Tomeå, Henrik Forbns, aiät ock i detta ämne
till K. M. en skrifvelse ar 1727 d. 29 mars, ur hvilken skrifvelse

följande ma anföras:

»Infor E. K. M:ts kongl. tron medelst denna min underdånigate

«krift att framträda föranlåtes jag af det farliga afguderiet, soiu i

lappmarkerna ännu högst beklugligen öfvas skall, hvilket allt till

denna tiden varit så doldt och lönt hållet, att ingen annan än

lapparne sjelfve afretat, men nu genom Guds nåd börjat komma i
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ljuset, aÄIedes vara beakaffadi a&soni hosföljande besknfoing utvisar^

(kn E. K. M:t jag: i djupaste underdånighet fördristar presentera med
föregången kort berättelse ora sådant veder8tv«r^Hjrt väsendes afskaflande

i Danmark på Inppska orter, hvarest i 12 näslförfliitna fuen eiikatiuer-

ligen sedan 1722 en stor reformation skedd är uch lapparne ifrån

sitt afgoderi till dei sanne Gudens dyrkan fdrin&dde. Skulle M.
af koogl. nåd ocb mildhet de under E. C M:t» krona sorterande

la]^r samma frOiet fömnna, som H. M. af Danmark sina undersåtare

gifvit, näral. att de utan nå^ot påföljande världsligt straff niå få göra.

sin bekännelse för Tederbörande prästerskap eller andra därtill for-

ordnade, så förhoppas mnn igenom den Allsroäktiges nådiga bistånd

i svenska lappmarkerna afven sarama nyttn och frihet att allt af-

gnderi blir atskntladt och utrotadt och den sanna gudsdyrkan desto>

Ivekligurc iiiplautad och stttdfHStad.»

Med frihetstiden uppgick en ny tid tor Lappmarken. Regering

och folk började mera k&ona ain förpliktelse mot lapparue. Ny&
skolor inrättades, lärare med verkligt raissionssinne egnade sin

verkeamhet åt lapparnes undervisning och till underhåll af en

sådan missionsverksamhet insamlades kollektmedet öfver hela riket»

hvarj&mte eo särskild styrelse för ledningeti af den lappska mis-^

siooen år 1739 tillsattes i direktioneD för ecklesiastikverket i

Lappmarken. Också ansåg sig landskdfdingen Gyllengrip redan

år 1734 i en skrifvelse af d. 12 febr. till Kansli-kollegium om
lapparnes religiösa ställning kunna sålunda yttra sig: 96eBom

tidernas längd och flitig undervisning hafva lapparne uti deraa

kända lefvenie hunnit så långt med sin kristendom, att i en del

församlingar ock hos dem är så stor gudsfruktan som pa något

annat ställe finnes.»

Detta landshöfdingens utlåtande gäller, såsom syn*";. Lapp-

marken blott delvis, svårligen kunde ock iandshnf(iiii_:rn ivsa,

nog sakkännedom att döma om förhallandet härutinnan i all-

mänhet, da lapparne af fruktan lärt sig att blott i största hem*

lighet atöfva sin vidskepelse och sitt afgudiska väsende. Kyrko-

herden i Torneå, Henrik Forbus, utlåter sig ock i sin ofvan anf&rdft

skrifvelse till K. M. sju år tidigare om ställningen i Lappmarken

såsom i religiöst hänseende lämnande mycket dfrigt att önska.

Visst är det att hvad man än hade gjort för att bibringa

lappame kristendom och civilisation, mycket ännu återstod att

därutinnan göra, hvarom de prästers och lärares verksamhet,

hvilka i följande tider däråt egnade sin verksamhet, burit vitt-

nesbörd.
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Några anmärkningar om uppkomsten ocli

karaktären af Frilietstidens författxung

AP

S. J. BOETfilUS.

Om någonsin en enskild hän«]plse kan säy:as bilda en at-

2»rande vändpunkt i ett lands historia, sa var Kari Xlirs död

en gadan. Därigenom bra^s det v&ldiga krig att afstanna, boiq

hjäitekonangen för att bevara Sveriges stormaktsställning full-

fbyt med en nästan tragisk pathos; själfva den hjftltekrattf hvarpå

det svenska folket nnder hans ledning gifvit så lysande prof,

syntes i och med hans död ntsinad, och det knngliga enväldet,

flom änder hans sista år framstått mera oinskränkt än någonsin,

störtade nästan af sig själft tillsammans. Förklaringen till dessa

plötsliga förtlndringar är att söka i Karls egendomliga stSllning

till sitt folk. De offer, som den ojämna striden kräfde, hade

varit så öfvermänsklifra, att sinnena till sist gripits af föi tvitians

likgiltighet, och det bestående statsskicket hade ådrngit sie all-

män ovilja, bl. a. just därför att genom detsamma utvägarna

beredts till folkets Öfveransträngande; hos Karl fanns åter lika

litet mm för tanken på en inskränkning i den kungliga myndig-

heten som för en eftergift gent emot Sveriges yttre fiender. Men
under det sålanda hans »iaUkouH blifvit allt mer främmande

eller t. o. m. förhatlig för hans nndersåtar, fortlefde dock hoa

det stora flertalet af desse kärleken och vördnaden för han8|>er*

«on och det med en sådan styrka, att Sveriges folk, så länge

han lefde, undertryckte sina egna önskningar och med ett nästan

exempellöst tålamod följde honom pa, don lidandets väg han nu

en gauii utstakat för dotsanuna och — sjiUf. Men däraf, att

(i*'t sålunda blott varit hans personliizhei, som utirjort den be-

stämmande kraften, följde ock, att uär denna kraft i och med
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hans död upphvu-do att verka, ett onislas måste inträffa; att

nationen då vände .^i^ burt från dc vänar. pa li vilka den blifvit

intvinuad, tVir att i stället tujja satiana, som numera ötVerens-

Stänide med dess önskningar och forhoppningar.

Om också den egentliga förklaringen till de aotydda förän-

dringarna sålunda är att söka däri, att inga funnos^ som kunde

och ville öfvertaga arfvet af KarU iifsgärning, så underlättades

emellertid deras genomförande dftraf, att icke häller några arf-

vingar, med obestridlig rätt, gåfm till hans krona.

Pretendenter saknades visserligen icke. En var Karls yngre

syster Ulrika Eleonora, som den 24 mars 1716 förmälts med
arfprinsen Fredrik af Heasen-Kassel, och en annan var sonen

till Karls äldre aflidna syster Hedvig Sotia, den adertonåriiie

hertig Karl Fredrik af Hohtein-iTOttorp^ hvilken upptbstratjs

vid det svenska liofvet; men badah anspråk voro ej blott om-
tvisteliga i förhållande till hvarandra, utan ock i och för sitj.

Den svenska tronföljdsfrä^ans ställning var nämligen föl-

jande. Då arfsrätten till kronan 1650 tilleikändes det Pfaltaiaka

huset, inskränktes den till dettas manliga medlemmar, men ge*

nom 1683 års riksdagsbeslnt hade stftnderna sedan ntsträckt den

åfven till Karl XI:8 ättlingar på kvinnolinien (»kvinkönsarf-

vingar ), dock först vid den manliga Itniens utgång, och Karl XI
hade åt detta stadgande gifvit ytterligare helgd genom sitt af

ständerna gillade testamente af den 15 augusti 1693. Både i

1683 års riksdagsbeslut och i testamentet hade emellertid Norr-

köpinpfs arfförening fran 1604 åbero[»ats. Genom denna lofvade

ständerna med nfs^ende pa den kvinlitia arfsrätten blott att vid

den manliga liniens utgång erkänna såsom regerande drottning

den )»konuuga- eller furstedotter, som då äldst och oforsedd är»,

livarjämte de vid, förlust af hennes »rätt» f(>rbjödo »henne» att

ingå giftermål med någon, som med dem »icke oti religionen är

ens», men å sin sida förbundo de sig att ej mot hennes vilja

påtvinga henne en gemål. Däremot talar arfdreningen icke om,

att prinsessor genom olika slag af giftermålsfdrbindelser fåre
tronbestign ingen kunde vare sig förverka eller bevara någon

successionsrätt. Håller man sig strängt till ordalydelsen tillkom

därför enligt denna lag successionsrätt blott ogifta prinsessor.

Kmellertid skulle man möjlitien kunna antaga, att fi>rbudet mot
gitternial med främni;uiiie trosförvandter vid risk af forlorad rätt

till tronen varit ämnadt att afse alla prinsessor, ehuru det ge-
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nom förbiseende erhållit en sådan form, att det blott syntes

angå regerande drottning, och i sådant fall skulle äfven gifta

prinsessor kunnat \aia arfsberättigade ehuru törst i andra rum-

met. Bestäninielseu, att äldsta ogifta prinsessa Itorde vid manliga

liniens utgång tagas tiii drottning skulle med andra ord då blott

angifva ordningen mellan de arfsberättigade, nämligen så, att fiirst

skalle tronföljden tillkomma de ogifta — enligt förstfikUlorätt—
och sedan de med latheianer gifta. £nda8t under denna fSntt-

sättning kan det blifva m5}Hgt att, såsom man stundom gjort,

anse, det Norrköpings arflR(rening &fven skulle uppställt stftnder-

nas samtycke till prinsessas giftermål såsom ett villkor ftr be-

varandet af hennes snccessionsrfttt, och visserligen kan detta

ändock knappast ske annat än ijjenoni ett anaiofrislut. Ett så-

dant samtycke omtalas nämligen i arf^oreniiio;en ej såsom ett

viilkor för s;ir( (»ssionsrätten ' utan såsom ett villkor för rätt till

hrndskatt. men om verklijren meningen var, att gitt j)rinses8a

skuUe kunna hafva successionsrätt, borde, kan man siuta, stän-

demas samtycke äfven hafva erfordrats tor åtnjutande af denna

rätt, som ju var viktigare än rätten till hemgift. I alla hän-

delser är det klart, att prinsessors barn enligt den ifrågavarande

arflföreningen icke hade någon arfsrätt tiil tronen.^ Innebar nu

den kvinliga tronföljdens återupplifvande under Karl Xl:s rege-

ring en fullständig återgång till 1604 års arfförening, så saknade

i ^älfva verket båda pretendenterna all berättigad grund for

sina anspråk, ej blott Karl Fredrik, som endast var son till en

svensk konungadotter, utan äfven Ulrika Elecmora, emedan hon ej

blott var gitt, utan gift utan ständernas samtycke och därtill

med en reformert turste. Men nu är det ingalunda säkert, att

meningen med 1683 och 1693 års stadganden var att återupp-

lifva de anförda iietaljbéslamttieUérfta i Norrköpings arfförening.

' Så vida mail ej akulle vilja uu^e d«t s&soiu ett korollaiiuui uf lottet att ej

pMtinga en gemål, men detta ir vål kiwppaat berättigadt. För öfrigt miste ifven

då i enlighet med dnok liberalare tolkoillgeB uttrycket äldste komnipi- dkr ftufte-

dotter fattas såsom representerande prinsessa i uUmunhet.
' Se Stjernmau, Ålla riksdagurä och mötena besiat, I, s. öTo. Om priw

Har ftreekrifVer arfflNrenittfeii BttoyeMigt, %U d« fSrlonide snoeeMioiuritten btde
geiioiii ififterinal med frätinnnnde trosförvandt och genom giftennSl ntan ständer-

nas samtycke. Detta skulle knnna anföras sÅsom ett analogistöd för den liberu'>

lare uppfattningen af prinsessors arfsriitt, men eii motsatt konsekvens kan ock
dragas. Då gifta prinsar ju hade en tydlig arfsrätt till tronoi, wn nimligen ett

sådant stadgande nicrl räfseende pä dem naturligt, men om meninjrpn ej vnr att

tillerkänna gifta primesåor sådan rätt, egde stadgandet ej på dem någon tiilämp-

nng, och deM vielemoande skulle allnitd» kuima i&gM gifra ett etöd åt antagan-

det, att de Toro alldelea ntedataa Mu troufSljdMi.

Digitized by Googie



1

236 8. j. koKthius

Visserligen heter det bade i riksdagsbeslutet och i testamentet,

att iitänderna skulle »styrka» de kvinlitra artViiigarna »vid allan

kunglig rätt etter Norrköpings arftorenmK*, och i testaujentet,

alt Karl XI:» kviniiga arJVingar skalle hafva samma arfsrättighet

till riket, som konung Gustaf Adolf i 16^ års regeringsform sin

dotter »tillegnat^, och detta var ju8t den, som bestämts 1604.

Men i båda handliogaroa tillföra&kras arfsrätten åt Karl XI»
»barn och efUnrhommande^ aå läu^ någon af dem öfverl^frer»^

och under detta uttryck eynaa så vftl gifta prinaMsor tom deraa

barn böra inb^ripae. Det år dftrför möjligt, att Karl XI:8 och

fttändemas afeikt var att ntstrttcka arfeifttten till aU» den f5rres

ättlingar på kvinnolinien, och att. då de åberopade 1604 års

arff5rening, de g^jorde det, ej lur att fullständigt återuppUlva

denna, utan emiast for att däri få ett historiskt stöd för deii

kviniiga tronföljden.' livad ater angär ordningen mell«n de så-

lunda alla arfsl>erättigade »kvinkönsarfvingarna», skulle da, just

till föyd af frånvaron af bestämmelaer därom, det kunna aoses,

att man tänkte sig förstfödslorätten såsom själfklar, då den var

stadgad fdr den manliga tronföljden. I sådant fall blef Karl

Fredrik, såsom den äldsta systerns son, den laglige tronföljaren^

och detta var också hans och hans vänners uppfattning.

Men en tolkning var äfven möjlig, enligt hvilken tronf5ljden

tillkom Ulrika Eleonora oaktadt hennes giftermål, och denna

utvecklades at Kongl. rådet N. Tessin i ett betänkande, som han

den 25 april 1714 afgaf med anledning af prmsessajis farhågor,

att hon genom <letta - - da ännu blott ifrågasatta — Lnftenmii

skulle förspilla sin arfsrätt.^ Han ansåg, att Norrköpings arf-

förening fortfarande var den gällande normen, emedan »salig ko-

nung Karl XI berättas i sitt testamente alldeles hvad succesaio-

nen anbelanger skola hafva blifvit vid Norrköpings beslut», d. t. s.

han ansåg, att konungadöttrar men ej deras barn hade arfsrått^

och på denna grund frånkände han Karl Fredrik sådan. Här-

med var dock prinsessan icke hjälpt, då giftermålet just stred

mot samma successionsordning, men detta ansåg han ej hafva

något att betyda, då konnnpren gifvit sitt samtycke därtill och

»ständerna all sin ratt transporterat inpå konungen», så att denne

' Afven vid ett annat tillfälle har en äldre tronföljdsorduing ftberopaU ti*

eom «töd för en inritVan iifvik niilc yTiyrf, niiinlipen i 1772 -irs regeringsform,

hvilkeu, ehuru deu blott erkände uioalig truuföljd, dock förklarade, att »raeees-

aionmrittiglieteii hWfvtt enligt det som Norrköpings beslut år 1604 stadgar».

* Tfyckt i Ge ij era Acta et littene ad kiatoriam saecaDMn a. 66.
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»kiD göra eller låta i sitt rike efter behag». Norrköpings arf-

fdrvning skalle således yara gfillande i alla bestAmmeiser, som ej

ändrats af den enväldiiie konungen; nu hade den bestämmelse

däri, som inskränkte tronföljden till konungadöttrar ej ändrats,

men däremot dispens leninats från dess stadgande om prinsessors

giftermål:^ alltså var Ulrika Eleonora, äfven om hon izitte sig,

den rätta tronföljaren. Antagligen bar detta resonemang bäft

benneB betänkligheter mot giftermålet.

flora oklara och förvirrade meningarna om denna fråga voro,

aes d&raf, att, då stftndema vid 1713—14 års riksdag erkftnde

den då ånnn ogifta Ulrika Eleonoras tronföljdsrätt, niedgåfvo de

på samma gång möjlighetm af, att Karl Fredrik €ft0r henne

kunde vara arfoberftttigad.' Drager man ni konsekvensen håraf,

uppstår sålunda en fjärde möjlighet, nämligen att alla »kvinköns-

arfvingarna» (äfven prinsessors barn) hade artbiätt, mew att arf-

foreningens stadga nilt' om koninigadöttnirs rätt ändock gällde

nämligen med afseende på ordningen dem emellan.

Under sådana förhållanden var det klart, att Karl XII:s död

måste blifva signalen till en täflingskamp om kronan.

Ulrika Eleonora hade redan nnder hans lifstid förberedt sig

härpå och öfvervägt hvad som därvid borde göras, såsom ses af

det bet&nkaade från den 18 maj 1718, som hon låtit det bessi-

ska hofrådet Hein nppsfttta. Den operatitionsplan, som däri nt-

atakades, var i korthet följande. Genast vid konungens ddd skulle

prinsessan för att afskftra hvarje tvekan om hennes rtttt till tro-

nen låta utan ständernas sammankallande utropa sig till rege-

ra ode drottning och kröna sig. i i an enväldet skulle hon ej

afstå, men för att stilla missnöjet med det dittills följda rege-

ringssystem ht skulle hon vid kröningen meddela >^ständernas depu-

terade^ en skriftlig plan, som kunde pa samma ganix »bevara

konungamakten och främja allmänt väU. Först därefter skulle

ständerna få framställa »trogna råd», men de skulle ej få före-

sbrifva några villkor. I händelse af försdk till motstånd borde

våld användas.^ I själfva verket tycktes ej de materiella resur-

serna härför skola saknas, ty hennes gemål var generalissimus

' Märkaa bor uamligen att TeMin aasag detta gälla ej blott drottniDg, utan

ifren prfiuenor.
' De uttalade ntiinligen sin friiktnn f r försnk n*t pStrujra dem »nlgon »o-

nau öfverhet, som, så länge Gud behagar bespara £. K. M. (Karl XII) och vSr

milda arfyrinReasa lifvet, ingen pretention till met och kronan hafva kan»,
^ Se BoTallius, Om det svenska BtntsAkiekeis förändring vid Karl Xlltt

död, och F»Dt, HaadUngiur tUl appljrintMg »f tvenaka hiftorien VI, t, 1.
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öfver hela den svenska arméen, och hans ifriga anhftngare, geoe-

ralen G. A. Taube, förband med hftgsta beflUet dfw alla i östra

Sverige och Finland förlagda trupper Ofverståthållareskapet i

hQfvndstaden,^ hvarigenom denna helt och hållet var i prinsessans

våld, när dödsbudet den 5 dec. 1718 dit ankom. Antagligen

var också denna hennes niaktstäilning den förnämsta orsaken till,

att rådet den tu Ijande dagen funnaddes erkänna henne såsom re-

gerande drottning.

Härmed var »ålunda den fiirsta punkten i iieins program

gMidiiiförd. Frågan blef nu, huruvida äfven de andra punkterna

dari, som gingo ut pa enväldets bevarande, kunde förverkligas.

I själfva verket kan det se ut, som om Ulrika Eleonora genast

från början måst afstå härifrån, ty for att öfvervinna rådets

betänkligheter mot hennes erkännande fann hon nödigt att vid

sammanträdet den 6 dec. förklara, att hon ämnade »föra styrel-

sen på det gamla sättet med räds råde». Detta löfte var dock

ganska obestämdt samt behöfde ej innebära något annat, än att

rådet i allmänhet sknlle höru,^ och då därtill kommer att det

ej robbade själfva hörnstenen i enväldet eller den oinskränkta

kungliga lagstiftningsrätten, kan enväldet ej därigenom sägas

hafva blifvit principielt uppoffradt eller utsikt Öppnad till en

genomgripande fc)räruirii)g af statsskicket. Att rådet ej därpå

ännu vågade grunda några vissa förlioppninsar om eii »adan, sy-

nes också framsrå af de öfverläggn ingår, som den 8 dec. ägde

rum i rådkammaren angående frågan om ständernas samman-

kallande till kröningen.'* Ifall det varit klart, att på riksdagen

' Han hade erh&llit befälet den 23 sept. 1713 och ntnämts till öfrenttt-

hällare den 3 jan. 1716. M a 1 m rn m ,
Sveriire-s ])olitis'ka historia fr. Karl Xllts

död, I, s. 24, ler i den sista utuiimuiugeu ett tillmötesgåeiide a£ Karl XU mot
Fredrik ef Henen, nen Tanbe hade redan 1714 af rlderegeringeB förordnafo till

öfvenllthSllare, hvarför hans utnämning vil nästan gnf sig fijulf.

' Rådsprotokollen från dc första dagarna efter Ulrika Eleonoras erkännande

tvekas gifva vid handen, uti buu ansåg sig hafva beslutande rtitleu och rådet blott

befogenhet att gifva råd. Det heter i dera, än att hon >biföll> hvad rådet till-

styrftc. iiti ntt hon befallde en sak, an att hon, sedan rådet uttalat sig, »ville stp

hurpå uagut betänka», an att hon, sedan hon sagt sin meniag, »lemnade till herrar

knngl. rid» att såf^a ain, in att hon fBrUande aif benägen fBr en tak, >om
iOMtliga kungliga råden funno den rådlig».

^ iluruvida Hein åsyftade, att äfven kröningen skulle försiggå, innan stän-

derna sammanträdde, beror af hvad han menade med »ständernas deputerade».

Viast är, att Ulrika Eleonora ej gjorde några invändningar mot deras samman-
kallande till kröningen hvarken den 7 dec, då fråga därom först vKolctPn i rådet

(af Teaain), eller vid den stora öfverluggnitjgen därom den 8. Stuuderua hade ju

oekal beviatat Karl XII:a kröning, oeb det ar knappast troligt, att hon ned dn
smak för pomp och sfåt skalle velut afstå från några af de hnfilvriTnm l^rrmintra-

ceremonierna. Det för^änAr i detta hänseende anföras, att då rådet den ö dec. af
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ett nytt flMDhållsskick skalle genomföras, hade man väl ej bort

kunna tänka på annat &n ett fnllst&ndigt ständermöte med vid-

sträckt befogenhet, men alla rådsherrame nttalade då den me-

ningen, att riksdagen ej borde blifva sä taMk som »i de förra

och (redliga tider, utan kan H. M. ett viwt antal utsätta eller

ock det till ständerna lemna, allenast de som nteblifva förse de

andra med nödiga fallroakter i deras stället, hvari drottningen

ftfven instämde, framhållande att man ej för mycket fick gja-

vura ständerna». Tiden för ständernas samvaro tänkte sig Horn
sa kort, att de skulle samlas omkring l8-dag jul och hioDa åt-

skiljas innan slädföret gått af, och slutligen ville Tessin, att de

skulle varnas tor att komma med för många besvär, »emedan kriget

ändock förde besvär nog med sig>. Visserligen anmärkte Cron-

hjeliu häremot, att det vore »bedrövligt», om ständerna ej skulle

få andraga sina besvär för sin öfverhet, men därefter yttrades

intet vidare om ändamålet med deras inkallande.^

Det fordrades i själfva verket en helt annan auktoritet än

den, hvardfver det fataliga och så länge tiUbakasatta rådet för-

fogade, för att kanna nedbryta enväldets imposanta byggnad,

och ej från denna kår utan . från krigsmakten kom det afgörande

slaget. Sedan enväldet förstört all annan laglig auktoritet inom

riket än sin egen och sedan denna ej längre uppbars af Karls

personlighet, var den vid Fredrikshald samlade hafvadhlMnen si-

tuationens verkliga herre. Hade denna förklarat sig för Karl

Fredrik, skulle antagligen rådets erkännande foga gagnat Ulrika

Eleonora. Enligt en sägen skall hon liaiva räddats Iran denna

fara endast genom sin medtäflares obeslutsamliet.'^ Sedermera

förstod arfprinsen — genom den beryktade utdelningen af kriL^s-

kassan och den brådstörta reträtten från Norge — sa exploitera

sitt öfverbefäl, att hans och hans gemåls aktier stego inom haf-

spanamhetflskäl förordade, att kröningen skalle firas i Stoelchelm, talade hon f5r

den bärdvunna kröningaorten, Upeala. Att hon också sednp geDomdref sin mening,

•es däraf, att landahöfdingame den 26 dec. underrättade» uui, att kröningen i febr.

•kalle in» I Upsak.
' RMsprotokollen, Ril<snrk. På Tessing forslnt'^ beslöts äfvrn, att i Icallelsen

aknile inryckas, att man gerna velat förunna ständerna en »längre tid och termin,

om de foreMlaiide prefleata iraiAm atåuit Itiadndo. Hentde« liinned tiden

för itändemai åtmumn dtnlk åuk tf Ttesin påpekade varningen mot att koinmn

TOi'd för iiiJ^.TieR besvär verkligen knnnn snpas j^ifren, ehnm på ett indirekt sätt,

men att döma af riksdagskallelsens slutliga lydelse ufsågs gannolikt uied nttrycket

blott en nztilct fSr, att tiden mellan kallelsen och riksdagens öppnande var så kort.

> Se Skand. Handl., VII, s. 249 och Buschings MagMin IX, t. 380- imtt
ock Malmströms kritik i a. a. I, s. 35 n. 2.
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vttdhftrens officerakåFf men vinna denna fS6r enTåldets npprftlt-

bällande fSrmådde han ej. TVirtom var det, ftom det fdjjande

torde visa, jait meddelanden om sinnemtåmningen inom denna

kår, som öfvertycjade Ulrika Eleonora om nödvändigheten att

underkasta sig en genomgripande föräiKiring af statsskicket.

I början af december sändes generalmajor Vilhelm Bennet
från högkvarteret till Stockholm för att till prinsessan framföra

krigsbefälets kondolensbetygeise med anledning af konungens död.

Den anonyme författaren till: Faeia till revolutiomhistorien ttti-

der kouung Karl XJI:9 regering^ drottning Ulrika Eleonoras

samt början af kommg Fredrika, borittar om denna beskick-

ning, att Bennet bade »sig betrodt den hemliga deklarationen,

det generalltetets oryggltga föresats vore, att Hennes Kongl. Hdg-
bet afsvor snverftniteten, ty då först kunde gsneralitetet ocb rege-

mentena finna sftker ntväg att hylla Hennes Kongl. Höghet till

Sveriges regerande drottning. Detta villkor» — fortsätter han

därefter — »var icke så alldeles efter prinsessans vilja, och hon

hade en som ej var lätt att ändra. Men genom Bennpt, som

hon visste hade hennes kära gemåls vilja med sig, äiidjade hon

sin, blifvande påmint, att, när man vill saken, måste man vilja

moyenerna, dock med starkt motbjudande».* Häremot synes vis-

serligen strida, att Ulrika Eleonora den 11 dec. inför rådet i

nftrvaro af Bennet, som blifvit uppkallad för att lemna nnder-

rftttelse om åtgftrderna med afseende på det kungliga likets hem-
förande, och utan att af honom mots&gas, »berftttade, i bvad

ärende generalmajoren Bennet bKfvIt uppsftnd n&mligen att på
arméens vägnar aflSg$:a sin lyckönskan till H. M:s antråde till

ironeHy hvaruti de vist sin aöection».^ Men detta påstående före-

faller misstänkt, då arméen först senare fattade sitt beslut att

erkänna henne såsom drottning, och Bennets tystnad tortie ej

böra tillmätas allt för stor betydelse, då han naturligtvis mäste

finna det obehagligt att i den redan af radat erkända drottningens

n&rraro dementera hennes ord, hvilket han dessutom torde hafva

ansett onödigt, enär, såsom vi strax få se, han redan blifvit ense

med henne i bufvudsaken. Dftremot har han verkligen seder-

mera dementerat henne nämligen på riddarbuset den 11 febr.

1719, då han uppträdde oeh berättade, »hurusom han förnummit,

att några skola hafva tillagt honom, att han intet som sig bort

' STcand Handl., VII, s. 358.
' Bådsprot.
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skall hafva förrättat den kommission, som generalitetet och krigs-

befälet vid konungens död honom gåfvo. Förklarade sig därpå,

att han appå miHcens vftgnar allenast aflade deras condolation

bos H. M. Drottningen, och då H. M. utlät sig, att hon ville'

afsäga sig snverfiniteteo, hade han därpå svarat, att han trodde

det milicen skulle alltså t sådant ikli) erkänna H. M. f^r

drottning, men ingen vidare deklaration har han gjort efter ho-

nom ej häller sådant anfSrtrodt varit».^ Denna verston bestyrkes

i själfva verket däraf, att Ulrika Eleonora omedelbart efter sin

nyss anförda redogörelse för liennets beskickning tillade; »ehuru-

väl de (armöen) i begynnelsen haft någon scruple, så har H. M.

nu likväl försäkrat generalmajoren, att H. M. är förnöjd med

deras trogna hjärtan och att H. M. intet annat påstår än hvar-

igenom H. M. det i nåder kan bibehålla såsom det förnämsta

bandet för en öfverhet att göra sig oui si ne trogne undersåtars

tro och kärlek förvissad». Hvad som ytterligare är egnadt att

väcka misstro mot Ulrika Eleonoras uppgift, att hon redan nu

från arméen fått mottaga lyckönskningar med anledning af sin

tronbestigning, är att, då Gronhjelm, sedan Bennet alträdt^ bad

att rådet skulle fa del af de vid arméen frånvarande rådens

(faltmaiskalkame Möroers och Rhenskölds) iirågavarande lyck^

önskningar, så meddelade hon blott konceptet till tina smr tiU

dem. Sammanställer man nu ellt detta, så synes det verkliga

förloppet varit följande: sedan Bennet vid sin audiens framfört

kondelensbetygelsen, har han på ett eller annat sätt låtit henne

veta, att arméens samtycke till liennes tronbestijzning endast kunde

påräknas, oui hon afsade sig suveräniteten (arméens ^fscruple?).

och hon har då lotvat detta. Huruvida hon gjorde det sjaU-

mant, såsom Bennet uppgaf,^ eller hon öfvertalades af honom

»med starkt motbjudande> enligt den anonyma berättelsen i Skand.

Handl., ma iämoas därhän och inverkar ej pa hufvudsaken, näm-

ligen att det var genom Bennets meddelanden, som hennes ut"

tryckliga uppgifvande af suveräniteten framkallades.

Den uppfattning af Bennets beskickning, som sålunda fram- ^

går ur en kritisk granskning af de olika berättelserna därom,

' Sv. Riddcrsk. (x-h Adels Riksdagsprotokoll från orh v\t^å nr 1719. I, s. 44.

* Lttryckiigt dgunle hau det i rådet den 11 dec: >iuiiiin htin tu-k t;iin uhgot

kirom (om envildeto ftlBkaffftnde), tå hade H. M. utlåtit sig, så att han icke liehöft

nämna diiroin». I sådant fnll viir dt-t ' iil aenom bref (från arfprinscn livaraf

han var ufverbringare, gom hau gifvit heuue kiiunedom om armueus >6craple>.

Hi*L Tidskrift 1891 18
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bekräftas på ett slående sätt af åtskilliga officiella handlingar.

Den 10 dec. ägde antagligen hans^ audiens rum, ty då underrät-

tade hon sin gemål om hans ankomst^' och just denna dag afgaf

hon det^ första officiella löftet om suveränitetens afekaffande,

nämligen i en skrifvelse till krigsbefälet, hvari hon förklarade

sig »aldrig ämna tänka på annan saveränitet än den, som därati

beståx att råda öfver sina trogna undersåtars hjärtan».^ Den i

ögonen fallande likheten i tankegång mellan denna skrifvelse och

den muntliga förklaring, hon i rådet berättade sig hafva gifVit

Bennet, häntyder också på att skrifvelsen föran ledts af aadien-

sen. Sedan det åtgörande steget sålunda var taget, synas bade

drottningen och rådet sökt gifva saken det utseendet, att hvad

hon nu medgifvit redan skulle legat i hennes förklaring af deu

6 dec. Hvarken i den underrättelse, soiu den 7 dee. utfärdades

oni tronskiftet,^ eller i rådsprotokollen fore den 11 dec, fcirekom-

mer någon hänsyftning på denna, men omedelbart efter drott-

ningens redogörelse i rådkammaren den 1 1 dep. för samtalet med
Bennet, yttrade Tessin att »det (nämligen hennes uttalande med
anledning af krigsbelalets »scruple») kommer alldeles öfverens med
det, som H. M. . varit så nådig och straxt af eget monvement

ttUåtit sig till rådet», hvarefter samtliga råden förklarade sig

»erkänna sådant med underdånig vördnad», och i de ofvan om-
talade, i registralturet införda, svaren till Mömer och Rhensköld,

som ock äro daterade den 10 dec, gjorde hon följande med-
delandet »och har (jag) alltså antagit mig regeringen, sedan jag

torut mot de härvarande herrarne af rådet mig förklarat att

vilja f()ra styrelsen på den gamla foten, som for riket alltid varit

hälsosaiit. Samma t(»ikiariniz har jag uck. än ytterligare upp-

repat i det brefvet, hvilkot jag i dag låter till H. grefven

och fältmarskalken samt hela generalitetet afgå». Sedan kon-

ceptet till dessa svar, säsom ofvan är omtaladt, upplästs i rad-

kammaren den 11 dec, tillade hon också: De Kongl. Råden

lära häraf se, att hvad H. M. iotVat det har U. M. hållit».

Slutligen heter det i hennes meddelanden till amiralitetet, lands-

höfdingama, öfverståthållåren och biskoparna — äfvenledes af

den 10 dec. — om hennes tillträde till regeringen, att det »larer

vara Eder så mycket behagligare att förnimma, som vi oss föresatt

' Se FIo.Utu^. Hr.udliuu^ar till Karl XII:8 kistom III, t. 283.
2 II. och Adelns prot. J, s. liK).

* Registr., aamt kougl. Placater, lUgolutioner och Förord oingar.
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och emot vårt råd förut förklarat att viija sätta vårt regeineDte

ati det goda stånd och skick, bvilket har varit för riket så

hälsosamt och lycksaligt, det vi ock änDu ytterligare vele låta

förständiga uti vårt kallelsehref till riksens ständers samman-
komst till den 20 nästkommande januari, hvilket i dessa dagar

skall utfärdas».

Det är sålunda nu efter Bennete ankomst en afg.jord sak,

att sjäifva riksdagskallelsen skulle öppna utsikt till en förändring

af hela statsskicket, nagol hvarom, såsom vi sett, ej alls var

tal den 8 dec.

Återstår uu frågan, huruvida rådet haft uagot inflytande

pa det besiut, som Ulrika Eleonora att döma af alla ofvan an-

förda data sålunda fattade den 10 dec. Rådsprotokollerna inne-

hålla emellertid blott följande för denna dag: »Voro Deras Ei-
cellenser Herrar Kong. Råden grefve C. Gyllenstjerna, Strömberg,

Spens, Cronhjelm och Tessin hos H. M. Drottningen uti dess

gemak, då ock protokolisekreterarne efter fttrnt skedd tillsägelse

i fdrmaket sig iofunno, men blefvo dock den gången ej inkallade,

utan kom vaktmästaren med det svar, att de skulle vänta, och

när de därute väntat till kl. 5, skildes rådet åt och blefvo till

dagen efter kl. 10 uppkallade». Men just detta, att något proto*

koll ej fördes öfver denna dags förhandlingar, fi^estar till an-

tagandet, att de utgjorde en konfidentiell öfverläggning med an-

ledning af Bennets dä gjorda meddelanden och att det var re-

sultatet däraf, som fick uttryck såväl i de citerade skrifvelserna

från den 10 dec. som i den officiella färg, livilken i dessa och i

rådsprotokollet för den 11 dec. gafs åt drottningens ställning till

författningsfrågan.
^

Den 15 dec* utfördades riksdagskallelsen. Däri tillkännagaf

Ulrika Eleonora, att hon på grund af arfsrätt bestigit tronen,

men att hennes »fullkomliga mening och uppsåt, såsom hon sig

förut mot rådet förklarat och än ytterligare emot ständerna här-

med förklarade, var att rätta och ändra hvarjehanda uppkomna

nyheter och alldeles afskaffa den s. k. suveräniteten, hvilken hon

för sig och sina efterkommande härmed alldeles afsadet, och att

' Egendomligt nog börjar fr&n och med det första ridMammanträdet eft«r

den 11 dec, nämligeo den 15, titeln Kungl. rhd uftlämnRB i diskusBionsprotnkollen,

ehuru den bibehålles i hvarje prutukulls iörteckuiu^ öfver de uärvaraude äudn till

Inta fint. I det första protokollet för 1719 (den o jun
)
uppräkniitv de närvaranåe

nndfr titeln Kuuirl Råden ocli liiksrådtn och i de följajule protokollen fSrekom*

mer blott den senare titeln, som aldrig anvundes 171Ö.
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oieniDgen nu var, att Btftnderna skulle fa vara med om författ>

ningsreTiBioDen, synes framgå däraf, att det vidare heter: »Vi

draga till Eder samt och synnerligen det nådiga förtroende, att

I alla med trohet sammansåtten Eder med Oss i ett så lofligt

uppsåt.^ Den begränsning i ständernas antal, soai den 8 dec.

beslöts, och den bejrränsniiiii i deras v«'rksamhet och samvaro,

som då ifrågasattes, återfinnes däremot icke i kallelsen.^

Genom denna akt plägar Ulrika Eleonora anses hafva de-

finitivt uppgifvit enväldet, men, som vi sett, innebar densamma
blott en appfylleise af ett den 10 dec. gifvet löfte, och om, så-

som jag sökt visa, detta löfte var föranledt af Benoets meddelan-

den från arméen, bar man sålunda att i dessa söka npphofvet

äfven till ifrågavarande akt. Däremot kan densamma icib^ här-

ledas från det bekanta uppträdet i Uddevalla, då armén verk-

ligen hyllade Ulrika Eleonora såsom drottning, men på det ot-

tryckliga villkoret af enväldets afskaffande och riksdagskallelse,

ty detta inträffade efter den 11,^ ehuru ej senai e än den 13 de-

cember, och underrättelsen därom hade svarlieen hunnit till Stock-

holm till den 15, men denna händelse visade tMiieilertid till fullo

outförbarheten af alla afsikter på enväldets upprätthållande och

satte sålanda det slutliga inseglet på dess uppgifvande.

Tvänne omständigheter utgjorde, som man finner, den drifvande

kraften vid denna revolution,— ty en revolution var det onekligen

att erkänna Ulrika Eleonora såsom arfsberättigad till kronan,

men beröfva henne de med denna dittills förbundna prerogativen

— nämligen rivaliteten mellan henne och hertigen af Holstein

och hatet mot enväldet Det var genom den förra som hon och

hennes gemål nödirades uppgifva planerna på att med kronan

äfven fa ärfva ( ii stai k konungamakt, och det var det senare,

som föniiadde krif/shefälet att i dylik riktning begagna sig af

tron fö M dsfrn ea n s t vi st i »i het

.

Iratjar aian då efter orsakerna till detta hat, sa är redan

en antydd, nämligen att enväldet beredt utvägame till folket»

' Kongl. Placater etc. Till riki^dngeu kallades nämligen: alla till l^a Rider

komne adelsmän, biskopar och superintendenter med 2 af hvart kapitel och 1

preit frln hvart liind, 1 borgin8«tttTe med 1 ridmui eller tiiiiui borgSTe fjrln

hwT stnd. 1 bonde frSn hvnrt härad samt kri^Hbenil till vanligt antal.

' Detta liksom att man den 13 var framme i Uddevalln ses af dateringen

på bref från arfpriusen i De la Gardieska arkivet, IX och XVi, och Nordinska
samlingen, Upsala Bibi. Om förloppet, se Sill w rhjilni^ egen berittelw, tiyekt
hos G i ö r well, Nya SvcBsIca Biblioteket I, 2, s. 174, ock Malmitrfime Tedogöieke
I, 40.
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utveransträngande, men ej blott L^enoni att [mi m^lant sätt an-

ländas utan äfven i och för au^ hade eiuäi li t denna tid blifvit

förhatlist för vida kretsar af nationen. Under Karl XII:s sista

tid hade det nämligen förgripit si^ pa hvad sa godt som hela

det offentliga Sverige dä ansåg såsom samhällsordoingens grund-

val och lifsvilkor, och häri har Qian att söka en väsentlig för-

klaring både till denna styrelseforms brådstörtade fall och till

beskaflfenheten af den samhällsbyggnad, som nu kom att uppföras

på dess ruiner.

Det statsskick, som upprättats af de stora Vasaregenterne,

hade hyilat på grundsatsen, att konungamakten visserligen borde

vara stark, men endast för att kunna »lag styrka»; det var så

långt ifrån att konungen enligt detsamma stod öfver lagen, att

denna utgjorde den enda förutsättningen för hans välde, såsom

både i ord och handling gjordes gällande uiot den lagbrytande

konung Sigismund.

Vasarnes monarki var sålunda inskränkt \ den meningen,

att den torutsatte ujiptyilandet af vissa villkor, men den värdet

äfven pa sådant sätt, att folkets olika klasser ägde att medverka

till statsändamålets realiserande. Den politiska själfstyrelse,

som på detta sätt uppkom, hade dock intet gemensamt med den

slags konstitntionalism, som sätter folkets deltagande i det of-

fentliga lifvet såsom en moUats till konungens, utan hvad här

åsyftades var en 8amverkan mellan konung och folk i statstdéens

tjänst, i enlighet med hvad Gustaf II Adolf vid ett tillfälle

yttrade; »konung och ständer företräda tillhopa i Guds stad det

konungsliga höga majestät». På denna grund bar den svenska

riksdagen utvecklat sig. behagandet i denna betraktades under

16:de och 17:de århundradena mindre såsom en konstutio-

nell rättighet än såsom en skyldighet till arbete jtå eiate-

uppgiftemas realiserande, likartad med skyldigheten att lämna

skattebidrag och göra kri<ist jänst, nch liari ligger också förkla-

ringen till, att den s\M:>ka riksdagen till så stor del kom att

bestå af ämbetsman. ^ iJen utgjorde i främsta rummet en sam-

manfattning af de krnfter, hvilka voro verksamma i förvaltnin-

gens tjänst. Jämvikten i detta statsskick stördes emellertid

genom rådsraaktens allt för stora utveckling och genom de sociala

missförhållanden, hvarpå denna berodde; till följd häraf för-

> Jfr HjSrne, V«» stfindsriktdagmr (STentk Tidskrift 1875) pusim.

Digitized by Google



246 S. J. BOgTHirS

lorade rådet .slutliizen i den allmänna meningen sin rätt att

såsom hittills vara en själfständiii faktor i statsarbetet, under

det att den ännn tämligen outvecklade riksdagen ej mäktade

öfvertaga dess roll, ja förlamad af inre split ej ens bevara sin

egen andel i detta arbete. Ur dessa förutsättningar framgick

Karl XI:s envälde, och endast medelst dem kan det förstås.

Lika litet som Vasarnes konnngadöme bade det till ändamål att

ställa konnngen öfver lagen, att skapa en despotism, som hade

sin medelpunkt i konungens personliga vilja i stället fÖr i stats-

idén. Tvärtom! Det var, emedan den dittills använda formen

fur statslifvRt: .samarbetet mellan konung, nul och ständer, i följd

af de två senares tillfälliga oförmåga, ej mer fcirmådde åstad-

komma, att den lagliga nrdninjien nog kraftigt upprätthölls, och

att statsuppgifterna, särskildt den da mest brännande af alla:

reduktionsfrågan, behörigen löstes, som rådet och ständerna na

måste träda tillbaka och öfverlämna omsorgen om statsarbetet

helt och hållet åt konungen. Man har stundoro kallat Karl XI:s

envälde en tillfällig diktatur. Menas härmed, att det blott var

afsedt att bestå under en viss begränsad tid, så är uttrycket

visserligen vilseledande, men mellan detta envälde och den

romerska diktataren finnes dock den likheten, att syftemålet

med bada endast var att kraftigare tillgodose statsändainalet än

som för tillfallet var möjligt medelst de vanliga, hvaraiidra

begränsande statsorganen, orli 1 denna mening kan jämförelsen

försvaras. Af denna uppfattning, att enväldet skapats ej för

konungens skull utan för statsarbetets, var Karl XI 8jälf

fullständigt genomträngd, och emedan han alltså såg förhållan-

dena mindre från maktens än från arbetets synpunkt, drog han
ej häller i betänkande att till medhjälpare i detta fortfarande

taga ständerna, när sådant befanns lämpligt Ja han använde

dem, ehuru visserligen blott såsom redskap, i många fall t. o. m.

mer än förut, särskildt det sekreta utskottet, hvars blifvande

maktställning under Frihetstiden härigenom nu just grundlades.

På detta sätt bibehölls, trots enväldet, hos folket den ftireställ-

ningen, att likstlagen dock utgjorde en intcLMerande del at stats-

maskineriet; dess formella rätt liibehölls eller t. o. m. utvidgades

i praxis, och sålunda bevarade densamma — liksom det engel-

ska parlamentet under Tudorerne — möjligheten att ännu en

gång, då enväldet fyllt sin mission, åter kunna träda \fiill tjäust-

göring. Men visserligen var riksdagen ej mer själfva härden för
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Statsarbetet, utan deuiia var förflyttad till ämbetsverken, d. v. s.

siatsarbetet hade antagit en fifvervägande byråkratisk form.

Då konungen ensam bar ansvaret för dess behöriga lururande,

var det nämlij^en naturligt, att han därvid i synneilut litade

till sådana institutioners hjälp, som mera voro beroende af

hans vilja, och sådana erbjudo sig nu i ämbetsverken. Äfven

,
dessa hade f^rnt ägt cn viss sjäifstänUighet gent emot konuoga-

makten, men denna hade berott af deras organiska Baromanhang

med aristokratien, rådet och riksdagen, och hade därför fallit

tillsammaoB, i och med det att dessa förlorade sin sjålfståndig-

het. Envftldet medförde sålnnda för ämbetsverken på en gång

ett större beroende och ett ökadt inflytande. Till följd af Karl

XI:8 uppfattning af sitt kouangakall urartade dock beroendet

under honom aldrig till en centralisation å la Ludvig XIV, så

att ämbetsmännen blefVo redskap för ett kungligt godtycke^ utan

hau band deras verksamhet vid stränga former, dera han själf

respekterade, likaval suiii han tordrade att andra skulle göra det.

H iii<i« iiosn utvecklade sig under hans regering inom den svenska

ämbetsmannavärlden en tradition om nödvändigheten att iakt-

taiia laga former, hvaiaf följden visserligen blef åtskilligt pe-

danteri, men också en viss garanti mot regeringsmaktens miss-

bruk, och sedan en sådan tradition en gång uppstått, hängde man

fast därvid med den sega konservatism, som är egendomlig för

starka byråkratier: ämbetsmännen ur Karl XI:8 skola sågo ej

blott i det inflytande utan ock i den organisation och det ar-

betssätt, som enväldet gifvit ämbetsverken, själfva grundvillkoret

för fosterlandets lycka och trefnad. Bäraf förklaras ock deras

ställning till enväldet. Under Karl XI:s regering hade de vant

sig att betrakta detta såsom palladiet för den fasta byråkratiska

ordning de sa högt skattade, och voro därför då uppriktiga

vänner däraf, men sonens reg ) ing förde dem på andra tankar,

ilui u mycket an Karl XI och de, som hjälpte honom att införa

enväldet, sökte dettas åiidamal och begränsning i lagen, ligger

det dock i denna styrrlst forms natur, att den kan leda till god-

tycke, da den ju ej känner några andra skrankor än den sty-

randes egen vilja, och detta var just hvad som inträffade under

Karl XII:s regering.

Då de svenska ämbetsverken med sina fasta och omständ-

liga arbetsformer visade sig ur stånd att tillgodose de oerhörda

kraf, som då stäldes på landet, använde han hänsynslöst envålds-
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makten till att förstöra den fasta, iagbuudna förvaltningsorga-

ni?«ation, som envaldsmakten under faderns regering skapat eller

liagnat. De kungliga raden, kollegierna och länsstyreJserna skötos

åt sidan, och deras verksamhet uppdrogs åt nya myndigheter

— ombudBraden, upphandliDgsdeputntioneu och ordningsmäiiuen—
hvilka likaom de franska statsråden och intendenterna skulle biitVa

verktyg för en fulUtändi^ cmtndisation. Då förbyttes hastigt

den svenska ämbetsmannavärldens tillgifvenhet för enväldet i

ovilja och misstro, i synnerhet som förstörandet af de häfdvQniia

förvaltningsformerna af många ansågs sammanhänga ^ärmed, att

enväldet svikit den uppgift, som utgjorde så att säga dess legi-

tima grund, nämligen statsidéens kraftiga realiserande, och na i

stället blifvit medel för en krigspolitik, som ej syntes dem be-

tingad af statens intresse utan af regentens egenvilja. Denna

byrakratiskt-konservativa franitörallt mot ^m/Jipffrnai i f'HT<ilt-

ningen riktade opposition var den egentligen framdrifvande kraften

i den storm, som vid Karl XILs död reste sig mot det kungliga

allenastyrandet. ^ Hos de lägre samhällsklasserna rådde visser-

ligen miMnöje och förtviflan öfver de tunga bördor som enväldet

gifvit Karl tillllLlle att pålägga, men så djupt rotAd var hos

dessa klasser vördnaden för konungamakten, att dtf, så snart

bördorna blifvit lindrade, antagligen sknlle nöjt jsig utan en

radikal förändring af själfva statsskicket.' De högre klasserna

däremot, hvilka i det dåvarande Sverige till största delen just

utgjordes af civila och iinlitära ämbetsmän, sågo numera i en-

väldet ej blott ett tillfölligt förtryck, utan en revolutionär om-

störtning af den så högt skattade byråkratiska ordningen, och

de kunde därför ej tiiifi'eds&tältas med mindre än att denna ord'

ning betryggades genom enväldets fullständiga afskaffande.

Ett blott slopande för tillfåUet af det nya förvaltnings-

systemet hade i själfva verket ej kräft en så radikal åtgärd, ty

den omständigheten, att det sammas verkmästare, Görtz, var

Karl Fredriks förnämsta stöd, hade bragt Ulrika Eleonora i en

naturlig motsats därtill, och med afseende på denna yttring af

enväldet var hon därför af sig själf villig att göra gemensam

sak med den byråkratiska oppositionen. Den skriftliga plan till

missnöjets stillande, som bon euligt Ueins program skulle fram-

^ J£r Hjiirne, a. a. ss. 703 o. f.

' Btt fdlgodt bevis härför sjnet bÖndemM forhlUaade vid 1723 Irt rifai-

dag erlijiida.
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lagoa vid sin kröning, afsåg anita<iligen just en dylik reform af

förvaltningeu, och alldcli s tydligt var detta fallet med hennes

löfte i riksdagskallelsen att »rätta och ändra hvarjehanda upp-

komna nyheter». Och att rådet, hvars hela ezisteiis hotats af

det Görtziska förvaltningssystemet, skulle begagna första tillfälle

att inskrida mot detsamma, låg i sakens natnr.

Också finner man, att bvad den nya regeringen i fdrsta

hand grep sig an med var åtgärder i denna riktning. Den mest

uppseendeväckande af dessa, fiBrföljelsen mot Görtz, skola vi här

ej inlåta oss på, men anmärka, att ifvern att nedslå hans verk

var så stor, att början gjordes därmed, redan innan löftet om
»nyheternas» afskaffande gifvits i riksdagskallelsen. Den 13 och

18 dec. atVkatfades Karl Xll:s skjutsfchordninLMr, den 13 tvanizs-

värfningen, den 15 återtogs pSbudet om pantegodsens inlösning,

den 8 januari 1719 frigafs bränvinsbrän ningen, den 12 återställ-

des Karl XI:s aflöningsstat för länsstyrelserna, och samtidigt

inskred man mot Upphandliogsdeputationen, själfva själen i den

Görtziska förvaltningen. Cronfajelm som den 8 dec. 1718 för-

ordnades att i stället för Görtz vara chef för densamma, för-

klarade den 17 dec. i rådet, att den var »et fåfängt verk», hvars

göromål kunde fördelas på de vanliga Smbetsverken ; 10 dagar

därefter frågade drottningen, ^om det ej snart kunde *blifva slut

pa deputalionen», och den 5 januari 1719 beslöt regeringen dess

upplösning.

Men hvad menades med eii\aldet,s fullständica afskaffande?

Svaret härpå kunde endast gifvas af den nya författning, som

på riksdagen skulle åvägabringas. Var nu Ulrika Eleonora arfs-

berättigad till tronen och därmed egentligen också l-erättigad till

sina företrädares prerogattv, så fordrades tydligen för hvarje in-

skränkning i konungamakten hennes medgifvande, och sålunda

hade hon,'tirots löftet att afstå f^ån suveräniteten, möjlighet att

upprätthålla ett ganska starkt konungadöme. Detta öfverens-

stämde eroeltertid icke med den svenska byråkratlens önskningar,

och da denna fick tillfälle att pa riksdagen framtriida med samlad

styrka, började därför en ny akt i den staisbvalfning, hvartili

Karl Xlirs död gifvii signalen. T den första afdelningen däraf

hade, som vi sett, de militära ämbt^tsmännen spelat hnfvudro!!en

;

nu trädde de civila mera i förgrunden, men äfven vid detta till-

fälle var tronföljdsfrågan den murbräcka, som användes till

konungamaktens nedbrytande. Skilnaden var dock den, att då
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man förut erkänt arfsrätten, men begagnat sig af rivaliteten

mellan de båda pretendenterna, så förnekade man nu, stödjande

sig på Norrköpings beslut såsom i allo återupplitvadt, att någon-

dera af pretendenterna hade arfsrätt. Enligt denna uppfattning

bief Ulrika Eleonoras tronbestigning en iisuri)ation. som borde

omintetgöras, och om ständerna valde henne till drottning, så

hade de tydMtren rätt att föreskrifva de villkor, de aktade nödigt,

d. v. s. att helt och hållet, utan henaes inbiaDduiug afgöra det

biifvande stasskickets beskaflfenhet.

Att hafva gifvit upphofvet till denna rörelse, bvarigenom

först konungamaktens faUständiga förlamning möjliggjordes, är

de s. k. »riksfadernas» verk. Redan 1716 hade laDdsböfdiDgen

i ITpsala Per Ribbing och Upland&lagmaiiiien GyDencreaU,
med biträde af advokatfiskaleo i banken SchUtz (adlad Freden-
stjerna) Båeom sekreterare, appgjort grunderna till ett nytt stats^

skick. ^ Så snart underrättelsen om Karl XII:s död börjat sprida

sig, sammanträdde de två förstnämnde med förste ombudsmannen

Stjerncrona, domprosten i Upsala Molin och justitieborgmästaren

i Stockholm Hylthén^ och företogo tillsammans med dem i Fre-

denstjernas närvaro en revision af förslaget. Sedan detta ar-

bete, som tog en tid af 3 veckor, fullbordats, meddelades resul-

tatet däraf en mängd högre ämbetsmän,^ »då desse och de före-

nämnde herrar hufvndsak ligen adopterade och antogo den uti

naturens ej mindre än i Guds och andra fria folks lagar erkända

' SS Frcdi' 11 s t
i
pr na i sitt trnemoTinl om lasrnrncs verlcstiinfghet- till ridder-

akapet och adeln den (i okt. 17Ui) (tryckt 176^). JDea anosjrma beriittelsen i Sk.

H. Vlf, som ir den andra ImfvadlcBllan fbt vtr 1tinii«éoiii om f6rb«redel«erna till

1719 års stntssklck, förliiizger dessa öfverliigguiDgnr tillbaka till tiden omedelbart

efter Pultava och namaer äfven andra invigde. Fredenstjerua, såaom ajälf med*
arbetare, synes doek böra tillerkiinuas vitsord. Man skulle emellertid knnna tanka

ig olika öfverliificgningar.

^ Fredenstjerna siiger: »3:dje dnp;en efter det konnngeD^ död vardt i Stock-

holm bekant>. Häremot synes strida, att enligt £. Benzelii dagboksanteckningar

(Ridderstad, Gömdt är icke glömdt, XI, a. öd, 64) Ribbing dea o dee. var i Upml»
och först den 20 kallades till Stockholm för den Görtziska rätte^ngen snmt Molin

deu 14 predikade i Upsala. Tuger man den 7, då dödsbudskapet ofleotliggjordcs»

till utglngspnnkt i stillet fSr den 5, dt det ankom, it kan doelc uppgiften vara

riktig, om Kibbing och Molin gjort ett kortare besök i Stockholm.
^ Fredenstjema utimner: högste ombudsmannen Lcjonstedt, landshöfdingarne

J. Creutz, G. Bonde, K. Ribbing och v. Otter, statssekreterame Barck, Diiben,

Akerbjelm och J. Cederhjdbn, kansliråden £. Wrangel och Cederström, v. preti-

denterne Herdhjclm. Thegner och Wtittrang, krigarådet lleutcrholm, lagmHnnen
Fehmnn och Strömfeldt, revisionssekreteraren £brencrona, generalmajorerna Fcrsen

och Cnmttedt, firkebislcop Stenchiu nmt biskopaino Geielins, Rndén och Land.
I Sk H. a. st nämtias ock andra, men Fredenstjema, liger ockiå:» m. fl. ber5m-
liga herrar och män af alla R. ständer».
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och stadfästade grundregel: att ett fritt folk äger en själfständig

och oinskränkt rättighet att göra fSr och om sig sådana lagar

och förordnanden, som med landets läge, folkets lynne och

hdjelse samt in- och ntvärtes behof, fdrdel och anseende be-

kvämast och säkrast pröfvas vara». Men desse sammansvume,

som de med skäl torde kunna kallas, upptäckte också och

>adopterade» medlet att göra denna rättighet effektiv, nämlinen

den ofvan angifna tofkningen af successionsfrågan, enligt hvilken

arfsrätten var utslocknad. '

Biand de till Stockholni anländande riksdagf^männen, började

därefter de sammansvnrne göra propaganda för sina åsikter dels

på enskilda sammankomster, dels genom flygskrifter^ och hade

därvid en lysande framgång särskildt inom de 3 högre stånden.

Ulrika Eleonora synes ej hafva tänkt sig att ständerna sknlle

befatta sig med tronföljdsfrågan; ! bref till landshöfdingen af

den 26 dec. 1718 hade hon omtalat sin kröning såsom en afgjord

sak,* och den man, som var själen i sammansvärjningen, P.

Ribbing, hade hon utnämnt till landtmarskalk. Du hon nu tick

kännedom oui de åsikter, som gjorde sig gällande bland riksdags-

männen, skyndade hon den 21 januari häpen till rådet i fi\r-

hopj)ninii att lios detta finna ett stöd mot den hotande läran,

men radsherrarne hade endast af omständigheternas makt för-

måtts att erkänna henne såsom arfsberättigad, och då nu sinnes-

stämningen bland ständerna samt hennes egen vädjan till dem

' FredeBRtjerat nimtier ej detta, men det ratydea i Sk. H. e. tt. och fnm*
gir af de följande händelserna.

^ Dv förra omtalades af Ribbing 5 rädet den 21 jaimnri — sjiilf snde han

sig af tiiu tgeuskap af laiidtmarskalk hutvu ansett sig förhindrad utt bevista dem —
I Iförd. Sami. i Upsala Bibi. finna« åtskilliga flygskrifter om tronföljdsfrågan.

Den märkligaste af flygskrifterna f^rfattinles af »elcretcraren i kommersekollegium,

David Silvias och bär titeln: PåminneUer angående tuccestiouträttigheten till

Baerigt» nAe oéh det $. h. twfvåma vålå&L I uppiatiena förra, om tronföljds-

flrSgnn lumdlande del, indelar han med lednll^; af Grotius staterna i sädann, som
inffl full (ganderätt besittas af monnrken, och s&dana, i livilliii dcnnr blott ]>& grund

al btiitämda saceessionslagar innehar regeringen. Dessa snccesHiuuiilagar skiljer han

fritt lagar, som angå själfVa statsförfattningen, hvarför, om också r^nten ar env&ldig

och sålunda i alliniiulict har lagstiftningsrätt, han dock ej kon egenmäktigt andra

eller dispenseru frun de villkor, pä hvilka folket uppdragit regeringen ät ätten.

Då Sverige nu var en monarki af det senare slaget och 1(>04 ärs arfförening, så-

som han söker bevisa, dess gSllande sueecasionslag, kom han till det resultatet, att

arfsrätten till den svenska tronen nu vtr ntsloclvuad. Det naktadt omtalar han

Ulrika Eleonoras tron bestigning säsom eu ufgjord sak, men detta kun vara ett vid

ikriftras tiyeknini 1720 gjordt tilliKg. l^den f6r dcM författande uppges pl titel-

Uadet hnfva vant januari 1719. Vi återkomma i det fSljande till skriftens se-

nare del.

^ Se ofvan s. 239, noten fr. föreg. sid.
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öppnade ett tillfälle att taga tillbaka detta steg, skyndade de

att begagna sig däraf. Endast Banér sökte ^öra. gällande, att

ständerna genom att hörsamma den af Ulrika Kieooora utfärdade

riksdagskallelsen själfva erkänt henneB rätt till tronen; de öfriga

med Horn i spetsen förklarade, att ehurn alla önskade henne

till drottning, fanns dock för henne ingen annan väg till tronen

än genom ständernas val, och sedan landtmarskalken tillkallats

och intygat, att detta var den allmänna Aningen bland stän-

derna, fann hon för godt att utfärda en till den 20 jannari ante-

daterad skrifvelse, hvari hon förklarade, att hon visserligen af

nit för fäderneslandet furetagit sig att ombestyra några ange-

lägna receringsärenden, men att hennes afsikt ej varit att be-

rufva .ständerna deras valrätt, enär bon underrättats om, att

bvarken hon eller någon annan hade arfsrätt till kronan; där-

jämte erbjöd bon sig nu att, om ständerna önskade att hon

skulle ^framhärda med den tröttsamma regeringsbörd an^ regera

»efter de beslut och den regeringsform, hvilka nu eller framdeles

af Sveriges rikes ständer kände varda författadei/ TiU ytter-

mera visso förklarade landtmarskalken, då adeln därefter den

23 januari valde henne till drottning, att det skedde på »de vill-

kor, att H. M. underskrifver den regeringsform, som ständerna

ärna uppsätta», och till de ofrälse stånden, som därpå infonno

sig på riddarhuset och instämde i valet, yttrade han, att någon

hyllning ej skulle äga rum, förr än man erhållit en fiirsäkring

och underskrifven regeringsform». Hylthén, som var borgar-

ståndets talman, framhöll dessutom i sitt svar den absoluta

giltiglieten af lHi)4 ars arfforening, att endast otrift prinsessa enliL»!

denna var arfsberättigad samt att ständerna sålunda hade fritt

val, så att de kunde välja sig en öfverhet, som tillåter de vill-

koren, som ständerna sig betinga vilja». Också var det först

sedan ständerna utarbetat och enats om de nya grundlagame
— drottningens försäkran och regeringsformen •— och dessa den

19 februari undertecknats »f Ulrika Eleonora, som hon blef krönt

och hyllad.' Ja riksdagen blef icke ens utblåst förr än dagen

' SkrifveliieD är trvckt i MIM. och Adelns prot. I s. 1'2. l^iUprotokollet

fråo den 21 jan. 1719 är tryckt hos Gjnrwell, Handlingar ati Sv. Hist. atg.

åtar UpitfoctringMallskapets bibliotek.

^ Kådet gjorde nu ett försök att genom ständernas mellankomst förtnä drott-

ningen att afstå från Upgala sÄsnm kröninscsort . A<lpln förklnrnde också den
G mars, att den öu^tkude ull kruningcn skedde i Stoekbolm, och landtmarskalken
uppsatte ett memorial' durom ; >mcn>, heter det darpl i protokollet. >som det be-

rättades att H. M. intet vill lita krdniBgcn ikc här i Stockholm, och R. o. A.
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efter sedan drottningen underskrifvit regeringsformen. För att

reparera den af Banér anmirkta inkonsekvensen, att ständerna

hörsammat en riksdagskallelse af en person» som de ej erk&nde

såsom regent, hade nämligen landtmarskalken den 22 januari

genomdrifvit, att riksdagen skulle betraktas såsom en fortsätt»

ning af ITIS—14 års ständermöte^ samt sålunda ej behöfva

anses vara auktoriserad genom riksdagskallelse; först sedan Ul-

rika Eleonoras tronbestigning genom hennes formliga antagande

af de nya grundlagarna kunde anses såsom en fullt afgjord sak,

släppte man denna fiktion och lät de vid en ny riksdags öpp-

nande öflifra ceremonierna äga rum. Afven ötriga oegentligheter,

som bletvo följden af att Ulrika Eleonora före valet utöfvat

regeringsmakten, sökte inan nndanrödja. Sålunda nöjde sig ej

Ribbing med hennes kallelse att vara landtmarskalk, utan lät

den 22' januari utse sig därtill af adeln; de af regeringen före

riksdagens sammanträde utfärdade förordningarna — däribland

de mot det GiSrtziska förvaltningssystemet riktade — inrycktes

i sjäifva valakten för att genom ständernas bekräftelse erhålla

IsgHg giltighet, och äfven den af regeringen tillsatta kommis-

sionen dfver 6ört2, s^te och erhöll ständemas anktorisation

(dock ej förr än i febr.).

Frågar man na hvilka förarbetena och källorna voro till

det grundlagsarbete, som på ofvan skildrade sätt 1719 kom till

stånd i vårt land, så må först anmärkas, att i Nordinska sam-

lingen i Upsala Bibliotek finnes en handskrift, som bär påskrif-

ten: ^Prospekt till regeringssättet 1719*, och hvarom Nordin an-

tecknat på en afskrift: »Tankar om regeringssättet, skrefne an-

tingen nyligen före eller straxt efter kon. Carl XILs död och

förr än 1719 ars regeringsform Af innehållet är dock klart

att denna handling ej kan vara det Uibbing-Gyllencreutzska för-

slaget och i fortsättningen af Nordins anteck ni n t; heter det också,

att originalet »tyckes vara af |)residenten Silfverskölds hands.

Författaren har, tydligen influerad af Grotius och Puffendorff,

indelat sin framställning af »jus publieum» i sådant, som ^trak-

terar sättet att uppdraga dH högsta väMeU^ och sådant, som

intet ville begära af H. M. hvod nom H. M. vore emot, blef snmtiut memorifll

tillbaka». Kröoingen föraigeick också i Lpsala den 17 luars, men Ii < lluiugen ägde

rom f Stoekholm den 11 April.
' Den fli^f. 171S hade iifren i rnlrt satts i fraKii, att Hft skullt* ske, men

Horn förklarade du, att rikada^n måste betraktas säsom n,Y, »sedan H. M. behagat

ittga på tmicti». Rldqirat.
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»trakterar det högsta véUdets förvaltande», men haus forslag,

eharo ganska egendomliga, äro dock tydligen framkallade af vår

egeo bistoritka erfarenhet och anknyta sig till företeelser inom

den äldre svenska fttrfattningshistorien. I fOrsta afdelningen yrkar

han på en återgång till valriket^ men så att valet skalle vara

absolut bandet vid ätten samt åfven ske efter fGrstfSdsIorätt,

såvida ej i själfva lagen stadgade skäl fttr en afvikelae kände

anföras. Härigenom ansåg han att å ena sidan tronföljdsstrider

sknlle undvikas och å andra sidan riket bevaras från alldeles

odugliga konungar samt en efterträdare kunna hindras att full-

följa en företrädares skadliga statskonst. »Det kvinnliga könet»

borde ej uteslutas, »ty ett lyckligt regemente består ej i mans-

styrka utan i guda rådjrifvare-. ^Det högsta \'äldets förvaltande»

indelar han i 4 'Utrikes liutvuddelar - (att börja krig, sluta fred,

ingå förbund och sända leeatpr) och 4 ^inrikes» (påläufra skatt,

stifta lagar, administrera justitien» och tillsätta ämbetsmän).

De 4 förra borde lämnas åt konungen att med sitt råds rade

ombestyra utan att ständernas samtycke eller ens råd behöfde

inhämtas, emedan sådana ärenden ofta fordrade stGrre skyndsam-

het och tystlåtenhet än som kunde väntas af en riksdag, men

för att ej konungen skulle få tillfälle att genom sin utrikes-

politik undertrycka friheten eller »för något privat afseende

eller passion, vare sig ambition etc. etc, onödigtvis inveckla riket

uti stor olägenhet och 5gonskenlig onytta», skalle han däremot

om sådana ärenden vara skyldig att rådgöra med »ständemas full-

mäktige, som alltid böra vara till hands och formera ett ständigt

statskoll^um», och desse borde hafva rätt att, om de ansågo

sådan fara vara för handen och deras råd ej beaktades, samman-

kalla ständerna och ?'Sadant med deras auktoritet afböja>, dock

med risk att af ständerna straffas, ifall de ej förmådde inför

dera ssitt åtgörande ocli sammankallande justificera».

Af de inrikes ärendena skulle be?;kattningen, »det vare

sig antingen i folks, varors eller penningars utskrifning», ej

fa ske utan ständernas samtvcke. För nva lagars och förord-

ningars åvägabringande föreslås en ganska invecklad procedur.

Förslag till sådana skulle nämligen endast få utarbetas af

ständernas ofvannämoda ^fullmäktige» dock med anledning af

påminnelser från enskilda, ämbetsverken eller konungen. För-

slagen skulle sedan sändas till konungen, som ägde att i kansli-

kollegium låta öfverse dem, hvarefter de skulle återgå till de
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fallmäkttge, som till slutligt afRdrnde ha4e att framlägga dem

för ständerna. Med afseende på justitieväsendet, hvartill för-

fattaren ftfiren räknade utdelandet af belOningar, föreskrifves, att

»högsta revisionen skulle vara hos ständernas fnllmäktige, hvarest

konungen presiderar och har votuui decessix um, om lian liehagar >,

att ingen skullp t"n «iti;irtas utan efter lag, att konungen fritt

skulle få utdela penningebelöaiugar, men kronans fasta egendom

endast tå förlänas pa lifstid och att adliga värdi^hcter visser-

ligen skulle fritt få utdelas af konungen, men ingen få räknas

såsom adelsman utan adelns samtycke. Slutligen ville författa-

ren, att Yid ämbetsutnämningar en skulle föreslås, men konungen

äga rätt att förkasta förslaget och anbefalla uppsättandet af ett

nytt. Till lägre ämbeten skalle förslaget upprättas af den öfver-

ordnade myndigheten, men till högre af de underordnade, näm*
ligen så, att presidenter och andra högre (civila) ämbetsmän

skulle föreslås af »kollegierna, hvarutinnan de sitta»; generaler

och fältmarskalkar af krigsbefälet, l»iskopar såsom tillforcne
,

andra prester af sina åhörare, »guvernörer och landshöfdingar

af ständerna i hvar provins» ^ och utrikes sändebud af kansli-

kollegiet.

Huruvida detta »projekt» framlades för det utskott, som ut-

arbetade det slutliga förslaget till regeringsform, är ej kändt;

åtminstone finner man ej i diskussionerna hos stånden om detta

några spår af de tör »projektet» egendomliga idéerna, så vida ej

möjligen dess »ständ^a statskollejpum af ständemas fullmäktige»

kan hafva gifvit npphof till ett af Ehrenpreutz den 7 febr. på

riddarhoset framstäldt förslag, att fyra af riksråden skulle väljas

af ständerna och med dem »af de andra stånden 2 eller 3 ad<

jungeras, hvilka skulle befordra hvars och ens angelägenheter i

kollegierna och domstolarna». Förslaget tillbakavisades emelier-

lertid genast af P. Ribbing som förklarade: >Detta är ett nytt

verk och nya patund äro f(>ga nyttiga», och af Cederhjelui, Roni

uttalade en farhagi f(>r, att de föreslagna förtroendemännen skulle

blifva såsom tribuni plebis hos de Romare och alltså intet nyt-

tiga».*

' Det samma hade vrknts i åvn bekanta akritten; »Mestadela fttttoderuos och

god« pfttriotm betftnktnde om regtmeiitofoTmen» frln 1644 in riktdafr» oeh SS^er^
köpings riksdagsbeglut nf ITiOö hade fftadgftl, att «]U riiKeta »fSraäniliga Imbeten»
i landsändarnn s§ t^knlle besiittnfi.

' Ridd. o. Adelns Prot. I, s. 20.
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Uvad BOm tjänade 1719 ån ständer till ledning vid dera»

grandlagaarbete var däremot det Ribbing-Gyllencreutzskå för-

slaget. Detta finnes tyvärr ej i behåll, hvarken i sin ursprung*

liga eller förändrade form, liksom ej häller konstitutionsutskottets

därpå grundade förslag, men diskussionerna i stånden om det

sistnämnda gifva dock en antydan om det förras förhållande till

regeringsformen. Om källorna till detta förslag meddelade Fre*

denstjema 1766,^ att Ribbing och Gyllencreutz vid dess första

utarbetande genomgingo alla »förre regeringsformer och deras

aditamenter såsom konung Gustaf 1:8 regeringsform för Vester-

götland af den 9 apr. 1540, särdeles konung Gustaf ^Vdolfs re-

geringstbrm af 1634 ocli konung Karl X:s (sic) regeringsform af

1660 samt många forna till iletta ämnet tjänliga handlingar,

som man ock ganska sor<i;fällii:;t saminansökte utur AtcIiIvd regni

samt Peringskulds. Palmsköids, Scbinedemans och Hadoiphs sam-

lingar hvad som till detta viktiga verket hörde. De förglömde)

— tillägger han — »icke häller att uoga utforska visse främ-

mande trie regeringars och staters inrättningar, statuter och

reglementer samt hvad Grotius, Pufiendorff m. fl. hafva därom

skrifvit». Från annat håll uppges, att de äfven hämtat ingif-

velser från Glarendons historia om den engelska revolutionen.

Med anledning häraf framställer sig den frågan: hvilket inflytande

hafva de anförda utländska källorna utöfvat? Ä.tt denna tids

svenska statsmän voro bevandrade i Grotius och Pufiendorff kan

man se af de statsrättsliga kategorier, hvarmed de plägade röra

sig,' men då desse författare ej uttalat sig till förmån för nå-

gon viss statsform, utan blott undersökt principerna för de fak-

tiskt existerande, kunna urbilderna till Frihetstidens författning

ej hafva hämtats från deui.-^ Om Grotius och Puffcndortf på

dennas första upphofsmän haft något auuat nitlytaude än ett

begreppsredande, har det blott varit, att deras teorier oni stats-

maktens uppkomst — nämligen genom folkets ufverlåtelse (sam-

hällsfördrag) — gifvit ett stöd åt sträfvandet att göra den nya

' Se ofvan a. 250 n. 1.

' Exempel liirpl hafva vi sett i det •. 1. SUfrcnkSHckli projektet samt i

Silvii arbete (se ofvan s. 253 o. 251). 1 rSds8nminRnkoin«itrn den 21 j«B. 1719
gjorde Horn eo liknande indelning uf monarkierna som den hos Silviua.

' Möjligen iknHe man koBDa tteka tig, ttt de hot PnffcndoTif fftTekonnnande

betkrifningarna pä de 3 »reguljära» statsformeroa : ^demokrati, aristokrati oeh
monarki*, (obegränsad och bffrriinsad) kunnat gifva en ledning, men med ingen-

dera af dessa statsformer, sådaun de karaktäriseras af huuuoj, utVereusstemmer Fri-

betolideiM forfattniiig.
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grundlagsstiftningen till riksdagens ensak. Ett sådant inflytande

&r emellertid i hög grad sannolikt oeh bestyrkes särskildt af den

slående likheten mellan de åsikter, som 1719 års män enligt

Fredenstjerna »adopterade», och följande sats hos Grotius:* »Folket

kun välja hvilken styrelseform det vill, ocli dess rätt i detta

hänseende må ej bedömas efter den ena eller andra formens för-

träfflighet, hvarom nieningariic äro delade, utan efter folkets viijav,

Uvad Clarendon angår torde ;iriksfäderna* knappast tian honom

hafva hämtat något annat än ett stöd för sina konservativa ten-

denser.*^

Uppgiften, att man tog reda pa främmande fria staters »in-

rättningar» m. m., bestyrkes af den mängd från äldre och nyare

tider hämtade historiska exempel, som anföras af Da vid Silvius

i den senare — »om det s. k. suveräna väldet» handlande — delen

af dennes arbete,' genom bvilket författningens upphofsmän för

allmänheten framlade grnndema för sitt verk. Granskar man
närmare dessa exempel, finner man emellertid, att de iramställas

egentligen blott såsom bevis på folkens rättighet att på ett eller

annat sätt inskränka sina konungars makt, men ej såsom di-

rekta forebilder med afseende på det sätt, hvarpå detta hos oss

borde ske.*

Upplysningar härom ansågo sig Ribbing och hans menings-

vänner kunna erhålla på långt närmare håll, ty deras mål var

blott att — om ock med vissa föi tydliganden — återställa det

aven.ska samhällsskicket till hvad det varit före enväldet eller,

för att tala med Fredenstjerna, »återställa Sveriges illa hoit-

spillda frihet uti sin urgamla häfd och anseende», och det var

lör att erhålla säker kännedom om »det forna skick och stånd,

som varit för riket sa hälsosamt och lycksaiigt , som de med

sådan ifver uppsökte inhemska statsrättsliga urkunder. Sådana

' De jnrc helli et pat-i» T. Iciip. VITT. 8, jnifr ufMin s. 250.
^ Clarendon anger själf, att han ville öfvert^ga folket om, att det biista mttet

f6r detta att fl tina bcav&r aflijalpta vore den i tndets gnuila lagnr stadgade

vägen och att cn regering ined >king, lords and cominons» vore den lyckligaste

konstitution i ^ nrlden Dat lig nära till hända att tillimpa detta på de dftvaTande

avrnsktt förbuilaudeim.

' Se ofvan ». 251 n. 2.

* Af ftärakildt intrpsse Hr, ntt han uppmärkaninmnt den cngelskn fiktionen,

att konnngen >kan intet fara vill», ntan att luiniatinmtt ensamma aro nu»variga,

hTil1[en aedermeni blifvlt den aUmittnn kmutitntiondlm grundMitflen. Den upptoim

dock såsom bekant ej i Frihetatidena ffnmdlagar, hvilka tvärtoin !<t;i(]s:!\()c. uti

konungen i viaaa fall kunde för sina gärningar nfaättaa. Afven pH en aädao las-

atiftning anf5r StWina exempel bl. a. ett inhemakt: Sigismunds föraäkrau 1587.

Tidskri/t mt 19
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och intet annat atgGra det materidla anderlaget till deras verk

och därmed i hufvadsak äfven till Frihetstidens författning, och

sftrskildt gSUer detta, såsom Fredenstjema också anm&rkte, om
regeringsfonnema af 1634 och 1660. Från dessa — och ej från

Puffendorff såsom författaren till det ofvan omtalade »projektet»

— hämtade de jämväl den formella anordningen af sitt förslag,

och detta blef äfven af betydelse för dess innehåll. De ofvan-

nämnda regeringsformerna hade egentlifren varit stadgar fur för-

valtningen; fbrst 1719 började man med regeringsform mena en

grundlag, och det dä utarlietade förslaget till en sådan borde där-

för egentligen ej hafva haft till uppgift att ersätta de äldre re-

geriogsformerna utan konungabalken, ^ men därför att de förra

användes såsom mönster, inflöt i detsamma ifrån dem äfven en

tablå öfver rikets hela förvaltningsorganisation. Detta passade

också förträffligt i stycke med det konservativt-byråkratiska syftet

med »riksf&demas» arbete. Om de gamla formerna för förvaltningen

'fastslogos i själfva grundlagen, f5rskaifade man sig nämligen en

kraftig garanti (or deras bestånd, under det att de af Karl XII
skapade »nyheterna» kunde slopas blott genom att ej omnämnas
i grundlagen.

I hnfvudsak upptogos dessa bestämmelser om förvaltningen

äfven i den slutliga regeringsformen, ^ men med afseende på en

f[)rvaltningsdetalj kom dock denna att afvika från det på 1634

års regeringsform grundade Ribbing-GyllcDcreutzska förslaget, i

det nämligen de höga riksämbetena ej nu återupplifvades. Detta

sammanhänger med en viktig principiell fihiindring, som stän-

derna underkastade detta förslag, innan de upphiijde det till re-

geringsform. Ribbings och (TvUencreutz' mening hade nämligen

varit, att den politiska maktens tyngdpunkt nu såsom före 1H8(>

skulle ligga hos rådet, som å ena sidan skulle inskränka konungens

myndighet, men å andra sidan intaga en själfständig ställning

gent emot riksdagen. Af denna anledning ville de ej medgifva

riksdagen ett allt för stort inflytande på rådets tillsättning;

' Af Silvii a. a. ses emellertid, att 1719 nr*; irTiinfn?iL'H«tiftnre ej gjort aip

reda för de äldre re^eringsformernns egentligu karaktär, uiuu fattade dem som
rena grundlagar. Häraf förklaras, hvarfSr mui valde deiM ngtringalbniicr till

mÖDSter och jämväl ifriin åcm lUnade den nyn •j-ninrllagens nriTnii.

' Efter dennas autagande var meningen först, att de personer, som innehaft
de ny% ämbeteiia, ifveii alulle mista aiaa Idner, dl derna ej voto upptagna i 16%
års — äfven irenotn rcgfringsfonnen gftranterade — stat. men den 18 maj ined-

gaf sekreta utskottet, att de skalle på extra stat f& åtnjuta lönen, tills de hefördrats
tiU Tärkliga ämbeten. Cederiekjfild, Riksdagen 1719, as. 98 och 241.
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konstitutionsutskottets förslag innehöll, ait konungen skulle halva

rätt att fritt utnämna riksråd, sa att riksdagens samtycke till

sådana utnämningar endast i allmänhet behöfde inhämtas, och

nnder diskussionen härom på riddarhuset yttrade Kibbiog: »Det

har i 8:de kap. Konnngabalken sitt fundament, att konungen må
välja sitt råd och jnra majestatis kan man ej betaga drottningen». *

Och till samma mål skalle äfven de höga riksämbetenas åter-

applifvande bidraga genom den större auktoritet, som däraf sknlle

tillskyndas rådet-. Men stånden antogo i stället, såsom bekant,

sådana bestämmelser om riksrådsvalen, att riksråden kunde

betraktas blott såsom »ständernas fullmäktige», och de höga

riksämbetena synas halva strukits i koiKstitutioiiMU^kottet, om
ej redan vid förslagets ffirsta omarbetninf^, att donia af Hyi-

tbéns meddelande till borgarståndet den 7 febr., »att det förra

väsendet med de höga ämbetena varit i fråga, därest icke de

andra (ofrälse) stånden med allt allvar lagt sig däremot».^

Ehuru dessa afvikelser från »riksfädernaa» förslag, genom

hvilka grunden lades till Frihetstidens parlamentarism, onekligen

voro nyheter i vår konstitutionella rätt, har man dock ej häller

att söka upphofvet till dem i några främmande förebilder eller

abstrakta samhällsteorier, ntan i den föregående nationella ut-

vecklingen.

Af de tre faktorer, konungamakt, rad och ständer, med

hvilka det politiska lifvet dittills opererat i vårt land, hade den

förstnämnda, såsom vi sett, förlorat fnlki is fcirtroende, men det-

samma hade redan förut inträfiat med radsväldet i»a ^^rund af

de aristokratiska missbruken fore reduktionen, hvarjämte det

genom denna beröfvats sitt materiella underlag. Ständerna hade

däremot aldrig haft tillfälle att sätta sig i misskredit, och där-

för hade vid denna tid standerväldet börjat framstå för folkmed-

vetandet såsom det bästa om ej enda sättet att realisera den

rättsordning, som rådsväldet och den oinskränkta konungamakten

visat sig ur stånd att betrygga; tiden för ständerna att träda i

full aktivitet var sålunda nu kommen, och de^ men ej rådet voro

enväldets själtskrifna artVinge. Kedan 1713 hade de g^jort ett

försök att sätta sig besittning af arfvet, men detta hade da aunu

ej utfallit, och den otåliga arfvingcn hade ännu nåsjon tid måst

gifva sig till tåls. Nu hade åter bouppteckningen i enväldets

må. o. Adelns Ftot I, t. 32.
' Geder«chidl(l, a. b. s. 474.
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dödsbo egt rum, och därför måste hvarje försök att undantränga

honom blifva fruktlöst. Detta och intet annat iit<jör förklaringen

till det oinskränkta ständervälde, som uninöiades 1719. Under

öfverläggningarna om det nya statsskicket åberopades nästan

aldrig exempel frän andra länder* — hvilket däremot naturligt-

vis ofta bort ske, om sådana varit rättesDÖret — och ännu

mindre förekommo några försök i den franska revolutionens stil

att ur alliiinnn i principer franikon.«truera en allmängiltig sam-'

hälisteori.- 1719 års ständer stodo helt och hållet på den natio-

nella erfarenhetens mark. Häri låg deras styrka, men också i

viss mån deras svaghet. De förkastade r&dsväldet och den oin-

skränkta konungamakten helt enkelt därför, att Sveriges historia

lärt dem att inse vådorna af dessa styrelsesätt, men därför att

denna historia ej gaf dem någon sådan lärdom med afseende på
riksdagen, upprättade de ett ständernas envälde, som sedan be-

fanns lika farligt för rättssäkerheten som något kungligt.

Ä^en härvid spelade den konservativt-byråkratiska tenden-

sen in, ty denna gjorde sig lika mycket gällande hos dera, som

gafvo statsskicket dess slutliga foriu, souj hos de första förslags-

ställarne. Skillnaden var blott den, att, da de sistnämnde sökte

den garanti för ämbetsmannaväldet, som ansågs behöflig utöfver

hvad själfva förrättningen i detta hänseende presterade, i en

själfständig rådsmakt, sökte de förra en sådan i ett oinskränkt

ständervälde, och onekligen valde de på grund af riksdagens då-

varande sammansättning, åtminstone skenbart, det verksammaste

medlet, ty af de 3 stånd, som under Frihetstiden blefvo de egent-

ligen »maktegande >, bestod adeln nästan heit och hållet af äm-
betsmän (civila och militära), presterna voro också ett slags

sådana, och inom borgareståndet hade borgmästare och rådmän

ett afgöraode inflytande.' I själfva verket sköt man dock öfver

' Sä vi(U jag Icunnat Hnon, anflrinlefl »Jldniia endast en jjång på riddarhuwt

till »töd för att en bestämmelse borde ioflytA i dcti oya grundlagen — ifrfig» om
atnanminggrStten tilt ämbeten (Ridd o. Adelns prot. I n. 41).

' Härmed afses naturligtvis förhandlingflrne på riksdagen; nit under åtfir-
bf.redande arbetena ])u det nya ^fatsskickct häusyti ^>t'9 hade till utliindska exem-

pel och r&dande ststtiriituteorier, är redan frauikåliet, men, som ja« itökt visa,

•kedd« detta endast för att erhilla itfid f5r fttikter, till MXkm man pl en anBan
viiir T-:rMinr.it. Silvjj hiifvudaignitienf ntion mot rnvulclc* ur en skildring af deftna

•kadlighet iör rdttsordningen, &t hvilken erfarenbiuii irån Karl XII» tid tydligt

g.frit firgc-n, och denna erfarenhet var oekil den egentliga driffjadeni hoa Ribbing
och Gylleocreuti!. RiksdagHmajoritcten gick blott ett steK längre tillbaka än de
gjort, i det den lät sig bestämma^) äfven af erfarenheten från rudHvuldets tid.

' Borgmästarne ensamma plägade utgöra omkring hälften ut' ståndet. Jmtr
Malmström, >0m ämbetsmannens ställning till tiksdngcn under Fribditidens
(ämärre skrifter s. 158). Jmfr ock Hjärne a. a. aa. 709 o. f.
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målet. Den häfdvunua förvaltningsorganisationen blef visserligen

betryggad mot alla attentat, men p;i saniraa gan«i omöjligg^jordea

all yttre kontroll öfver dem, som skulle handhatVa den, då re-

geringen (det vill nu säga rådet), soiu utöfuingen af denna kon-

troll skulle alejiat, nn i stället underkastades deras kontroll, d.

v. s. blef beroende at sina underlydande! Följden biet" också ej

blott byråkratiska öfvergrepp mot den öfriga befolkningen utan

ock slapphet och missbruk i själfva ämbetsutöfningen, hvilka i

l&ogden ej kunde andaå att menligt återverka ftfven på förvalt-

ningsorgftnisationen själf, således på just det, som man framför

allt velat stftrka.

Men å andra sidan medfdrde det starka ftmbetsmannavälde,

som aålanda blef det utmärkande för Frihetstidens författning,

under dåvarande förhållanden, äfven vissa fördelar.

Det har med hinvisning till Englands exempel ofta fram-

hållits, att ett sundt statslif endast i sådant fall är möjligt i ett -

samhälle med parlamentarisk statsförfattning, att denna utvecklat

sig öfver en grundval af lokal själfstyrelse (»selfgovemment»).

En sådan består, såsom bekant, däri, att inom de olika lands-

orterna delar af statsförvaltninLjen pa tjrund af frivilligt åtagande

handhafvas af personer, som till sin sociala ställning äro obe-

roende af ret,'erinu:en. men iiga solidariska intressen med förvalt-

ningsområdets befolkning och som därfiir. under det de verka i

statens tjänst, dock ej äro e(?n;ide att Mifvn blinda verktyg för

en despotisk centralmakt. Härigenom erhalles en den yppersta

stam for rekrytering af den herskande riksförsamlingen med mäo,

utmärkta på en gång af själfständighet, erfarenhet i offentli-j;!

värf samt ansvarighetskänsla, och framför allt räddas samhället

från den allmänna osäkerhet och det gränslösa paitiförtryck, som

måste blifva följden, om äftreo förvaltningen dragés in i den

parlamentariska täflingskampens bvirfvel, och detta kan svårligen

undvikas, om den är centraliserad, d. v. s. hela dess personal

beroende af den växlande riksdagsmajoriteten, som i en parla-

mentariskt styrd stat är den egentliga centralmyndigheten. Nu
var eller blef, såsom bekant, en ren parlamentarism rådande

under Frihetstiden, och man har sökt en af de förnämsta or-

sakerna till att denna författning ej utföll bättre däruti, att

dess upphofsmän uppförde densamma öfver den rena ämbets-

mannaförvaltuing, som undanträngt den urgamla själfstyrelsen i

vårt land, i stället för att, om ock i andra former, återställa
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dean», och man har ansett detta iDiiebilra, dels att al) 8j&lf8ty«'

relse då saknades, dels att Fribetstidens författning hvilade på
en centraliserad förvaltning. Det sistnämnda är till en början

ett misstag, htMoende (iäraf, att man ej tillräckligt beaktat den

egendomliga karaktären af vår änii>etstörvaltninij; under denna

tid. Den osjältständiixa ställning gent emot regeringen, som man
plägar iörbinda med begreppet statstjänst, existerade i själfv^a

verket ej för de svenska ämbetSfQännen under Frihetstiden. En
orsak härtill var redan återupplifvandet och betryggandet af de
fasta förvaltningsformerna fråo Karl XI:s tid, men vidare med-
förde ämbetet till följd af innehafvarens oafsättlighet för denne

nästan samma själfständighet som besittningen af ett jordagoda,

och denna tids egendomliga, på förslag af vederbörande myndig-

heter och objektiva meriter grundade befordringslagstiftning gjorde

de dåvarande ämbetsmännen äfven med afseende på deras be-

tordran sa godt som oberoende af regeringens ynnest. Sedd i

sammanhaiiL' med författningens allmänna karaktär, l>lir därför

denna befordi in^^lajjstiftning, som kulminerade i det s. k. tjänste-

betänkandet, mindre orimlig än den i och för sig var, och därfcir

fanns det knappast något, som för Frihetstidens statsskick var

mera betänkligt, än när ständerna företogo sig att med genom-

brytande af den lagstadgade befordringsordningen själfva till-

sätta ämbeten, ty därigenom hade förvaltningen kunnat blifva

beroende af den herskande riksdagsmajoriteten, d. v. s. juat

centraliserad. Lyckligtvis var detta dock i det stora hela undan-

tag, och i allmänhet berördes därför ej den egentliga förvalt-

ningen af de politiska partiväxlingama, hvaraf följden blef att

den fortfarande kunde verka efter fasta rättsnormer och ej efter

partihänsyn.

Men ej nog med att Frihetstidens fasta ämbetsmannavälde

sålunda med afseende på förvaltningens förhållande till central-

myndigheten åstadkom det negativa resultat, för hvars ernående

man plägar fordra, att parlamentarismen skall kombineras

med själfstyrelse; det åstadkom äfven positiva sådana. Fri-

hetstidens Sverige var nämligen ej en fri stat enligt modernt

mönster, d. v. s. en sådan, i hvilken — trots alla af praktiska

skäl gjorda restriktioner — blotta egenskapen af medborgare är

den egentliga grunden för de politiska rättigheterna. Det var

ej genom att tillhöra svenska folket i allmänhet, som man där

kunde erhålla aktiva politiska rättigheter utan därtill fordrades,
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att man tillhörde na^ot af de 4 stånden. De ensamma utgjorde

»den potitiska k!oppen>, men i»l;ind dem voro, som vi f?ett. ämbets-

mänTien de radaiid»' Att detta sistnämnda medförde svära olägen-

heter är otVan antydt, men fråga är, om det ej var ett nödvändigt

villkor för att ett fritt statsskick under dåvarande förhållanden

skalle bl it va möjligt, ty sedan reduktionen bortsopat en så stor

mängd af de stora jordegeDdomarne, funoos till följd af tidens

laga folkbildning ej inånga i vårt land utom imbetsm&nneo, som

ägde tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig bildning för

att kunna egna sig åt det frivilliga politiska arbete — åtmin-

stone af högre slag — som den politiska friheten ovillkorligt

kräfver. 1 »Ha händelser tmr förhållandet nu en gånu sådant,

att hvad som da här utgjorde nationen, politiskt taladt, till den

väsentliga delen bestod af ämbetsmän, och då desse onekligen ägde

erfarenhet i offentliga värf och, såsom nyss är visadt, dessutom

intogo en ganska själfständig ställning till regeringen, vanns

dock härigenom att riksförsamlingen i en ej föraktlig grad

kom att besitta de för utöfvandet af en parlamentarisk makt

nödiga kvalifikationerna. Men icke blott mellan riksstyrelsen

och förvaltningen ägde sålunda en befruktande växelverkan rum,

utan en sådan förekom äfven mellan den sistnämnda och allmän-

heten, och detta berodde i själfva verket dels däraf, att Frihets-

tiden ej så alldeles, som man ofta antager, saknade själfstyrelse

i egentlig mening, dels dåraf att själfva dess äinbetsroannaförvalt-

ning företedde drag som berättiga till att karaktärisera den-

samma eller åtminstone stora partier däraf, om också ej rent af så-

som en själfstyrelse, så dock som ett kraftigt surrogat för en sådan.

T allmänhet voro de civila ocli militära ämbetsmän, s om vid

hvarje riksdag i väldiga skaror fran landsbygden strömmade till

riddarhuset, jordbrukare, ty, om de också ej alla fått något på

sin lott af de undan reduktionen räddade spillrorna af adelns

forna jordrikedom, så voro de i stället, tack vare det för Sverige

egendomliga, af Kari XI genomförda aflöningssättet, i allmän-

het boställsinnehafvare, och härigenom uppkommo mellan dem
och hembygdens befolkning band af gemensamma intressen och

jämväl af kommunalt samarbete. > Vid sidan af den urgamla

' Betecknande i detta hänseende ur landshöfdiDgeinfltrnktionen af den 4 nov.

1734, kvari det heter, att »häradshöfdinKarne uro med riasa hemman till boatalleA

ni«reiideh f&nedå», odi f6r skttll iMit» 1«ndsh8fi3ingunia tOlhtlla dem titt vit-

tas på berörda . . . gårdar . . ., att de sSlnndn Icunnu vuru ullniofren närmare vid

handen». Ännu mer var det, såsom bekant, r^el, att officerarne hade boställen.
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gjälfstyrelsen inono landskap och härad hade nämligen under Me-
deltiden en ny själf^tyrelse utvecklat si^ i de af kyrkan skapade

sorken k I mani nerna, oeh under det att den fihra förföll, utveck-

lade sju efter reformatiurieii den senare under presterskapet*

hiliin med ^ochensiämnian, kyrkovärdar och aeä^tnäii såsom sina

organ. Sålunda påbjöd Gustaf I 1554, att »socknastenina» skulle

hillaa i en särskild på kyrkovallen appförd byggnad, »socken-*

atngaDt, och tillämpade på dem sammankoinster den grundsats,

som hos oss liksom hos andra germaniska folk utmftrkt deo

urgamla själfstyrelsen, och hvarigenom denna just varit en lef-

vande källa f5r sund politisk frihet, nämligen att själfstyrelse

ej så mycket innbär en råUi^het som fastmer en skyldighet till

arheie^ i det han stadgade böter för förfallolOst nteblifvande från

sockenstämman. 1 början af 1600-talet var denna institution

redan sä utvecklad, att protokoll fördes iifver fbrhandlmguina
däri,' och* izenoni 1650 års privilej^ier f()r pre8ter^kai)et gaf?>

officielt erkännande bade at dettas »makt att lialla sockenstäm-

mor» och at församlingens rätt att äfven genom ; fullmakt i^^e»,

sexmännen och kyrkovärdarne, deltaga i den kyrkliga kommunen»
förvaltning. Genom kungliga förordningar af 1680 och 1697 inskärp^

tes ytterligare skyldigheten att bevista sockenstämmorna, ^ ehuru

annan påf51jd för dess åsidosättande än förlnst af talan nu ej

omtalas, men genom resolutionen på presterskapets besvär af den

10 mars 1719 infördes ånyo böter — de samma som för »kate-

chismiförhörens» försummande. Samma resolution bekräftade ytter-

ligare seiroännen i deras egenskap af biträden vid kyrkodisci-

plinens handhafvande och verkställare af kyrkostämmans beslut

och utlofvade dessutom, att Kel. M:t skulle »om slike sockne-

stämmor en besynnerlig förordning låta utjia. så snart
]
iv-ter-

skåpet efter öfverlät^^ning med de öfriL'a standf ii inkommit med

ett tjänligt utkast härföi*». Detta löfte infriades visserligen ej

under Frihetstiden — den första egentliga sockenstämmoförord-

ningen utkom först 1817 — men denna tid har dock fullföljt det

arbete på utvecklandet af den kommunala själfstyrelsen i sock-

narna, hvarmed den sålnnda debuterade. Oenom de nya privi-

' Jmfr C M ont au, N&gra blad ur de skantlinaviglca koiinnunaliDi*tItntioiiernB»

historia (Nationalekonomieka föreniogens tideiirift lb83). De här iorekommande
uppgifterna angående deasa frågor, som ej återfinnas i oämuda uppsats, äro hämtade
ur Modée, Utdrag ur Publicii haudlingar.

^ >Kgl. Maj:t nfidiga ovh allvarliga vilja är att ingen ntan lag» förfall akali

underatå sig att blitva ute frän aockeoatämmaa».
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legierna för presterskapet af den 16 oktober 1723 bestämdes, att

årligen tvänne ordinarie sockenstämmor skulle hållas, och stad-

gades, att kyrkovärdarne och sexiiiänuen skulle »utväljas med

forsam Ii ntrens samråd-^. Stadgandet om böterna återfinnes emel-

lertid ej här, utau såsom följd af stämmans försummande an-

gifves endast Ibrlust af talan. De bestämmelser om prestval,

som gåfvos genom förordningarna af den 14 sept. 1731 och den 5

juli 1739, boBtämde för första gången granden för röttrftttens

ber&kning pa sockenttftmman, och genom 26 kap. byggninga-

balken i 1734 års lag blef dennas kommunala beskattningsrätt

erkänd ftfven af den allmftnna lagen.

I dessa soekenstftmmor haf^a nn ntan tvifvel Frihetstidens

adliga ämbetsmän, så jordägare som boställsinnehafvare, jämte

bönderna tagit en liflig del,' och siiiunda har här ett samarbete

på själ fst yre Isens grund verkligen ägt rum. Men äfven själfva^

deras tjänsteåligganden kunde Iramkalla ett sådant. I första

hand gäller detta om domarena på landsbygden tack vare den

dyrbara kvarlefva af den gamla själfstyrelsen, som i nämnden

öfverleft den allmänna förstörelsen, och för de militära tjänste-

männen på landet medförde indelningsverket många anledningar

till förhandlingar med rast* och rotehållare.^ På detta sätt

komwo dessa ämbetsmän, som bildade den svenska parlamen-

tarismens stamtmpp, att till sina lefnadsförhållanden och sin of-

fentliga yerksamhet starkt påminna om de engelska landtjunkame

(ithe gentry^), de egentliga bärarne af Englands både lokala själf-

styrelse och parlamentarism. Själfva den skillnad, som upp-

kom därigenom, att de förre voro rena statsäuibetsmän och de

senare i sin förvaltande verksamhet organ för en ren själfstyrelse,

var mera skenbar än verklig. De engelska fredsdoraarne och

sherifferne mottaga äfven de sina mandat af regeringen; ja den

tyske forskaren Gneist, den vetenskapliga upptäckaren af själf-

styrelsens verkliga väsen och betydelse, uppställer ett sådant ut-

nämningssätt såsom en ovillkorlig fordran på all själfstyrelse,

' Detta deltagaiulc blef vieaerligcn mindre, iiu det bort vara, därigenom, att

frälsejord och bostiilleii voro befriade från eu del kommunala bördor, men lyckligt-

vis var detta mindre lallet med de kyrkliga, oeh de adligt ambettminnen sak-

nade därför ingalunda anledning att intressera sig för sockenkommunernas ange-

luiiftiheter. Den 19 juni 1781 hnde t. ex. oftlcersboMtiillcu befrints frfia gkyldiir-

heteu att deltaga i preslgardiibyggiiud, meu detta uppiiutdes deu 20 febr. I731j,

d& det äfven åladca dem att deltaga i tingskuiliyggnRd.
' £rinras må IfTen om de denna tid Inna frnrtlefvaade landatingen i Dalarna

och Norrland.
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därtill förmådd af sin opposition mot den vrångbild af en sådan,

hvartill folkval blott allt för ofta visat sig leda, i det man ansett

rätten att deltaga i dessa i stället för själ/va deltagandet i /<5f^

valtningsarbetet sasoiii det väsentliga för själfstyrelsen och de

genom folkval tillsatta tjänstemännen frestats att betrakta sig

ej såsom verkande under offentligt ansvar orli med otFentligt

uppdrag, utan såsom tjänande privata intres^tjn.' Visserligen är

i Enijland denna utnämningsrätt blott formell, och «len måste väl

i luitvudsak alltid sa lilitva, om själ fst yre I se skall kunna sägas

vara för handen, men såsom vi sett var regeringens rätt att

tillsätta statsämbetsmännen under Frihetstiden knappast något

mera. Den enda verkliga skillnaden mellan Frihetstidens svenska

landt&mbetsmän och de engelska landtjankarne med offentliga upp-

drag blir därför i själfva verket knappast någon annan &n den,

att de förre till följd af sin fattigdom måste aflönas, onder det

att de senare äro nog f5rmögna att gratis kunna ntOfva en

mängd förvaltningsbestyr, men vill man på denna grund från*

k&nna denna tids svenska förvaltning all karaktär af själfstyrelse,

så måste man också förneka möjligheten af en ntstrickt sådan

i.hvarje samhälle, där egendomsförhållandena icke äro i bdg grad

ojämna.

Får åter ämbetsförvaltningen nnder Frihetstiden, särskildt

den lokala, betraktas såsom ett slags »selfgovernment», utöfvad af

så att säga »the gentry» inom hvad som da var det svenska folket

i politisk mening, sa måste det anses såsom en inkonsekvens,

att en del af dem, som deltogo i denna förvaltning, voro ute-

slutna från folket i sådan mening, nämligen alla civila ämbets-

män, som ej räknades till borgareståndet. Detta och ej att tiden

börjat mogna för en representationsreform bygd på allmänt med-

' Huru riiti Gneist än har i denna sin opposition, torde det dock kanna

IfråguilttM, om bsn ej lagt allt f5r stor vikt vid regeringens (formell») utnäm-
ningHrult. Oiielcligl är det dcnua, som En(;li>ii(3 i väscntlitj in?ln hnr nit tacica f5r

sitt sunda >selfgov«rmnent>, men alldeles otänkbart är det dock ej, att liknande

resultat skulle kanna vinnas, trots folkval. De folkvalda romerske imbctimantten

under republikens goda tid betiiiktade sig utan tvifvel aiiom TårdaTe af en verk-

lig statsmakt; de svf n^ka lagmännen och haradBhöfdjnpame hafvn säkerligen äfven

på den tid, då dc vuldes af folket, ansett sitt kall vara att 8t\rrka lag och ratt.

q att tjäna enildlda iatresien; och har det någonsin fallit en STenak kyrko-

herde in, iitt hans ämbete, därför att hnii valls nf förHiinillngen, är nf mera privat

natur än det, som utöfvas at hans ämbetsbröder i regulu pastorat? Det väsentliga

ir hår i själfva verket andtn, ej sättety hvarpt den itladlrommei, oek ekelle nifon
gång det cerkliga republikanska idealet kanna förverkligas, att nämligen htln f,>l^

ket blir ett medvetet organ för rämttattn^ så vore natarligtvia folkv«l det nor-

mala.
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borgarskap, utgör, enligt min mening aaledningeo till det »memorial

om tilltrade till riksdagarne», som »åtskilliga af civilstaten» in-

lämnade till 1719 års riksda». Visserligen åberopas däri »na-

turliga såväl som imd borgerliga rättigheter* och tillskrifves »för-

fäderna» den mennigen »att icke törneka uagon infödd svensk

dess frie röst pä en allmän riksdag), men tyngdpunkten i peti-

tionärernas argumentation faller dock därpä, att bland dem »så-

dana subjecta tinnas, som icke mindre än andra Sveriges invå-

nare akulle något till rikets b&sta och nytta kanna anbringa,

emedan kvar oek en af deee fårvaUande ämbete haft och hafoer

tiUfäUe aU göra sig om riketn invårtee tUUtånd underrättad och

jämv&t en del genom deras studier och resor samt id och flit

fbrvärfvat sig kunskap om det som till rikets utvftrtes välstånd

tjäna ka»>. ' Detta resonnemang synes gifva vid banden, att

här ej toreliKL'» r en protest mot tidens byråkratiska standstor-

fattninuf, utan ^^nurare ett försök att gifva denna dess slutliga

fulländning.

Hvad de ofrälse riksstånden angår, så voro d^ nästan helt

och hållet utestängde fran den egentliga statsförvaltningen, lik-

som deras inflytande på det parlamentariska arbetet var mindre

än adelns, men i stället var sammanhanget mellan dem och hvad

då fanns af kommunal ijjälfstyrelse i egentlig mening i vårt land

så mycket starkare, hvaijämte flertalet af deras medlemmar med

ämbetsmannaställning var ännu mer oberoende af regeringen än

de adliga civila och militära ämbetsmännen. En stor del af

föreamlingsprestema (i de konsistoriella pastoraten) utnämdes

nämligen ej ens fbrmelt af regeringen, utan voro med afseende på

sin befordran i väsentlig mån hänvisade till törsamlingarnes val;

borgmästarne hade ännu sa mycket kvar af sin ursprungliga rent

kommunala karaktär, att regeringens utnämiiingsrätt var inskränkt

inom ett af borgerskapet upprättadt forslag, och rådmännen till-

sattes af magistraten och borgerskapet. - Den paraleil vi up[>-

dragit mellan denna tids adliga landtäm betsmän och de engelska

fredsdomarne kan med ännu större rätt utsträckas till landt-

presterne. Dessas inflytande på deras församlingar var då minst

^ Ridd. o. Aå. prot. I, s. 119.
^ Doek sft att Talet tkvlle nodentillM kudahSfdingen till bekriftelw. Bor-

KWakftpets rätt att deltaga i falet hade införts af Karl XI. Förut hade magistra-

ten. <iftsom bekant, tilkutts genom kooptering. Rådmannen i Stoclvholm tilUattes

på »amma sätt som borgmästarne. Se Resolutionen på Borgerskapets besvär IT^^S.
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lika stort i världsliga ting som i andliga. Ledningen af sock-

narnas komniuuala öjaliätyrelse låg helt och hållet i deras händer.

För sin utkomst till stor del hänvisa dp till sina boställen voro

de ofta äfven med afseende på jordbruket böndernas föresyn.

Mot adliga godsägare, där sådana af betydenhet funnos, liksom

mot de civila och militära ämbetsmännen, bildade de en väl-

behöflig motvikt, och nästan den enda tillflykt undan aristokratiskt

och byråkratiskt förtryck som bönderna denna tid kunde erhåUa

var att finna hoB dem. I de delar af landet, såsom Dalame och

Xorrlaod, i hvilka bildade jordftgare eller egentliga ämbetsmfin

voro mera tonnsådda, utgjorde presterskapet fömftmligast det

aristokratbka element, hvaraf hvaije samhälle och framför allt

hvarje fntt sådant har behof,^ och denna aristokrati var en ren

förtjänst- och bildningsaristokrati samt rekryterades, tack vare

vår kostnadsfria undervisning, till stor del ur folkets djupa leder.

^

För det svenska presterskapets rent andliga verksamhet torde

visserligen dess sysslande med allehanda världsliga bestyr hafva

* Beteeknaade f6r den atoni betydelae prestenlcspet innii i virt Irhnndnde
hade for förvaltaiugeQ i ihm* Inodådelar, är ntt Ham Jartn, Jen »tore kunnarfn

af gruudvalama för vårt aUttsIif, bl. a. af dc-n or»ak afsade sig laiid«höfdm^
platsen i St. Kopparbergs län, att han ansäg älg skola lakna en af de nödiga

(Snitaättningarne för ett fnungtngsrikt utöfvande af sitt ämbete, sedan regeringen

i en af de gtora Dnlgocknarne, St. Tunn, tillsatt en enligt hans åsikt olämplig

kyrkoherde. Den M sept. 1821 skref han till L. v. fingeström med anledning af

regeringeof beeluk »ti med fBrbif^eiide af JirtM kandidet till paelotatet, rettor

Forulind, gifvu det &t kanslirådet Malmström: »Jag är förvissad, att rektor Fors-

lind blifvt^r nyttisrnre än T)?[utm nnnnn snin pastor i Ttmn. .Tag har mer nf all-

mäUDa skiil äu al enskilda bevekelsegruoder uuskut att han mätte blifva därtill i

nåder befordrad. Jag är diremot lika förvissad, att herr kantliridet Malmatröm
icke kommer ntt gngnn fr i-^-ivilingen och i l:' hiiller reperinpen. Min öfvertvtrelpte

i det ena och andra afseeudet bar jag ärligen framställt, och allvarlighctcn däraf

gur jag att békrifta på ett ildant litt, att ingen må tro mig i dcnnna lak hafva

handlat af enskildt intresse». Den 7 okt. s. år skref han ytterlignre till Eoge-
»tröm ! > . . . d**! »om egentligast pör tnitl ufsked iir Vittn^lirllil» t Mnlmströms no-

miuutiuu ull Tuna pastorat . . . Jag medgifver gärna, alt en aiubctemuu icke bör

begära afsked, dirf&r att en befordring ieke sker efter hans dnekan. Ochaå har
jns; vid flere tillfiUlen under nio Sr saknat fratnjrUnic nt Tnina önskningnr att till

större regala pastorat erhålla män med sådana eKenskaper, som församlingarna i

detta lan fordra, ntan att jag därför i underdånighet begiirt mitt entledigande

ifrån länsstyralaen. Annat är likväl att till mitt biträde i nyttiga anstalter

dugliga pastorer, och annat att få en fhhrr nom Malmefrnn'. i Hen kanhända svå-

rast styrda församlingen i länetc Valda likrifter af Uaus Jarla, Leiuadsteckningen

af H. Fpraell, a. GXXXll o. f.

' Afven \)K annul Hiitt har det protestantiska preBterskapet bidiajrit till en

sund Btäudscirkuiation bland vårt folk. De prestcriiga hemmen gåfvo nämligen i sin

ordning ej sällan upphof till aristokratiska familjer, och från dem har en ej ringa

del af vår världsliga medelklass utgått, under det att på 16- och l7(X)-talet sociala

fördomar unnn t i liide hinder i viigen för att prestens barn, om de saknade anlag
för annan verksamhet, ätergingo till de kroppsarbetande klasserna.

Digrtized by Google



UPFKOMSTSN OCH KABAKTÅBKN AV V1UH8T8TID8M8 rdfiPATTNIHO 269

medfört sina vådor, men dess öfverklagade förvärldsligande nnder

det 18:de århundradet bör dock ej uteslutande skrifvas på denna

rakning, utan berodde till väsentlig del pa den starka neologiska

strömning, som då genomfrick hela den protestantiska kyrkan,

och afven i länder, där presterskapet ej hade samma världsliga

niaktstälining som i Sverige, ledde till dess i orvärldsligande.

Äfven från de moderna statsteoriernas synpunkt var den sjHlf-

skrifna maktställning, som det svenska presterskapet då inne-

hade, en abuormitet, men det gifves inga absolut allmängiltiga

statsteorier, utan hvarje samhällsinrättning bör bedömas efter

sin tids behof, och under dåvarande förhållanden lände denna

»abnormitet» landet till verklig nytta, om den också medförde

vissa olägenheter, såsom att genom presterskapete politiska in-

flytande en karaktär af religiös ofördragsamhet stundom påtryck-

tes denna tids lagstiftning. Pet var, såsom vi sett, under prester-

skåpets hägn, som vår nuvarande kommunala sjätfstyrelse lycka-

des slå rot, och alldenstund nu detta stånd under Frihetstiden

var det, som utöfvade största inflytandet på den kommunala

själfstyrelsen, försvarade det då onekligen sin plats inom riks-

församlingen, ja ur denna synpunkt sedt, kanske t. o. m. bäst

af alla de fyra stånden. Den insats det gjorde i Frihetstidens

parlamentariska lif var också ganska betydande och långt ifrån

den osundaste. Äfven i städerna funnos denna tid institutioner,

som måste bptraktas såsom organ för en själfstyrelse i egentlig

mening, rämlii^en förutom rådet, »den allmänna råd.stugan» och

borgerskapetfc äldstes», och mellan dem och dessa tiänstemän med

till hälften byråkratisk, till hälften kommunal karaktär, som stä-

derna plägade sända till riksdagen, ägde den lifligaste samverkan

rum. Slutligen bör märka.«;, att bondeståndets riksdagsombud ofta

togos bland nämndens li ianiöter eller bland socknarnas kommunala
förtroendemän — kyrkovärdarne sexmännen o. s. v, — så att

sålunda ej häller denna afdelning af riksförsamlingen alldeles

saknade en genom deltagande i hembygdens förvaltning vunnen

erfarenhet.

Frihetstidens parlamentarism hvilade sålunda verkligen på
grundvalen af en förvaltning, med hvilken den stod i liflig växel-

verkan, men som ändock bevarade sin själlstfindighet, och detta

förhållande torde i själfva verket gifva förklaringen till, att denna

tids »ständerregering» trots alla dess lyten dock åstadkom ganska

mycket af bestående värde för vårt statslif. ilade den luakt-
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ägande byråkratien blott haft själfbeherBkning nog att underkasta

fttn myndighet en laglig begränsning, är det ej omöjligt, att denna

parlamentariska ståndsförfattnins: kannat blifva puppan, hvarar

en pu allmänt iiiedborgareskap grundad sund politisk friliet ocli

lokal sjäifstyreise utvecklat sig.
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Artid 0ii8taf88on [Stenboeks] berittelse om dråpet på
filtmaralMlkeii Itut Månssan [Stienikon].

Gustaf Olofsson [Stenbock] hörde till konung GÖstai mest be-

tro(Ma och aTJvända män och stod honom äfven genom släktskap

iinrn. '^rdfiTi knimiiiren j^ift sig med hans svägerska Marfjnreta Eriks-

(iotier [ijeij( nlmlvudj. At de unga Gustafssönerna Stenbock, de

kungliga (jusiatssönernas kusiner, bereddes härigenom en ännu mer
lysande stflllaing än härstamnin^n från två gamla frälseätter kunde

medföra. Änim nlrmare knöta familjen Stenbock till konuDgahuset

genom konaogena gifte med sin avågera dotter Katarina. 8A kom
ftfVen Stenbockska ätten förklarligt nou^ att höra till dem, på hvilka

konung Erik riktade sin misstänksamhet. A bram Gustafsson omkom
1667 i sammanhang med Stnremorden, och det skali hn varit en

tillfällighet, som räddade fadern och brodern Erik frfui detta öde.

Arvid namnes icke vid detta tillfälle, liksom han icke under Eriks

regering framträder offenUigen; han hörde väl till de yngsta barnen.

Att med Johana tronbeatigning hans frinder i Vestergötland

akalle komma att apela en roll, var tftmligen tydligt. De aynaa

emellertid väl ha Taiit utmatade med stridiga lynnen och haft handen
lätt färdig till hugg, men däremot mindre utmärkt sig genom stats-

mannabeo:åfning eller härforaregenskaper. »Erik Göstafsson är fast

öfverdådipire än Olof, så utt han öfverrider alla i gården», kljis^aile

redan 1557 den unge Hogenskild Rielke ^ öfver sin kkkaniiat vid

konung Gustafs hof. Olof riikade illa ut både under Eriks och

Johans regering och hans ömkliga alnt &r allm&nt k&ndt. Arvid

torde ?ftl i friiga om hetaigt blod ha bråtta på slakten, ehnru man
ej om honom hinner så mycket aom om bröderna.

Hans antagonist, Ivar Månason, af den i början på 140(Mal^
adlade finska släkt, som efter vapnet sedan kallades Stiemkora, var

Se tiisL Tidskr. 18»5, sid 3é7.
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en p& lin tid ryktbar krigare, penon%en tapper, men på samma
g&n? rå, trätlysteu och likiom mången af den tideiu svenska adel

stark uti dryckeslag. Han vur en bland de sista, som ställdes infor

Erik XIV:s närand. 1 aup^. 1567, då nämnden var förstärkt racd med-

lemmar af rikets råd, sådana som grefve Per, Jöran Gera, Göstaf

Olsson [SteubockJ in. ii., anklagades Ivar Månsson af Hogeuskild

Bielke, därför att han en afton kommit i hans hus och öfrerfallit hO'

nom >med öfvervåld och sk&llsord» och bland annat yttrat, att »den, som
ville låta bedja saken af, skulle blif^a aktad och hållen för en skälm och

böswicht». Icke desto mindre måste Ivar Månsson inför nämnden falla

till föga, återtaga allt hvad han sagt och urskulda sig med ntt han

den kvällen var »svåra drucken^, särat underkasta sig: de förlikninofs-

villkor, som nämnden förelade honom ^. Händelsen är betecknande

för mannen. lön af Erik X!V:s krigsöfverstar, hade han under her-

t^ariies uppror till en början kämpat mot dessa, men, icke långt där-

efter, öfvergått på deras sida. Äfven af Johan III var han högt be>

trodd och ntsågs 1571 till fiUtmankalk eller nårmaste man åt högste

béfölhafVaren i Finland. Han hade dock själf en gång varit fält-

öfveiste eller högste befälhafvare. Måhända bidrog denna förändring

i hans ställnino' att förbittra hans lynne.

Ar 1573 hade koniinfr Johans svenska och tyska legotrupper i

LiHand vägrat att göra vidare tjänst oeh till och med uppträdt upp-

roriskt. Det blef nödvändigt aU skrapa tillsammans hvad skattkam-

maren förmidde i guld, ailfver och penningar, kläde, »sidengewant»

m. m. för att tillfredsställa de pockande knektame, och öf?er Finland

till Estland afsändes såsom kommissarier herr Arvid Oöstafsson fri-

herre till Torpa — det torde varit hans första viktigare uppdrag —

,

herr Hans Kvle till Erstavik riddare, och Erik Gabrielsson [Oxen-

stierua] till Mörby. Enli;j:t instrnktionen af den 28 aug. (riksregistr.)

skulle kommissarierna betala krigsfolket, så låntrt pengarna räckte, samt

söka förmå dem till ett fälttåg mot iiysäiand ännu samma höst; for

öfrigt — hvaraf synes, hvilken nöd konung Johan befann sig i
—

skulle de bandia mycket spakfardigt med krigsfolket De hade dess*

utom åtskilliga andra uppdrag, i främsta rummet att taga hyllningsed

af Beval och förmå staden att, såsom »inkorporerad med Sveriges

rike», också underkasta sig dess högsta jurisdiktion.

Det var i Abo på kommissariernas väg till bestämmelseorten

som det uppträde inträffade, hvilket kostade Ivar Månssons lif. Såsom

af nedan införda berättelse framgår, syues den sistuumude själf ha

varit hufvudorsakea till sitt öde. Afunden mot konnngafsänden, ring-

aktningen för den ungdom, som nu tydligen gjorde sin första läro-

spån som krigare och underhandlare, synas ha varit de motiv som

inverkat på den sannolikt redan tiU åren komne knekten, hvilken i

hvarje fall kunde berömma sig om icke af några lysande framgångar,

åtminstone af många flera och mycket större strapatser än den kung-

liga legationens unge och förnäme chef.

^ Jfr £rik XIV:a Naaiuda Dombok, sid. 320.

Digitized by Google



OM DBÅP£T rl FÅLTMAB8KAJiKi£N IVAR MÅNSSON [sTIfiUNKOfisJ 273

Arvid Gustsfeaon blef, så snart anderrftttelse om h?ad som for-

siggåit inkommit till konungen, arresterad och satt i förvar på Abo.

Den meliankoinmande vintern synes for tillfnllet ha hindrat vidare

åtgärder; emellertid hade han ännu våren 157i ej återfått sin frihet.

KonunjT .Tohnn '^varade nämligen den 12 mars detta år på en supplik

af aukc^clioi [II I [!<:; Katarina för broderns räkning' (riksregistr.)- Johan

klagade öfver Arvid Gustafssons truts, hau hade icke vårdat sig om
att skicka iu någon bei&ttelse eller något vittnesmål om förloppet

och »hvarken med bad eller skrifvelse besökt b. Maj:t om samma
sak». Man k&nner ej huru saken vidare behandlades. Ätt berr Arvid

Gustafsson lyckades urskulda sig, därom vittnar hans senare bana,

och bland Biografica i Riksarkivet finnes en hufvudsakligeu af honom
uppsatt rehition (i koncept) om förloppet, hvartill en annan person

har vidfogat en bestyrkande berättelse om själfva slutscenen.^ Skild-

ringen är i sitt slug fur tidens seder, tänkesätt och språk ganska

upplysande. Den bestyrker dessutom ett faktum, hvarom den hi-

storiska forskningen synes ha varit i osåkerhet. Ännn i senaste teek-
*

nii^ af Ivar Månsson heter det, att dfrer hans ddd hvilar ett visst

dunkel, och anföres blott som ett sannolikt rykte, att han i ett

dryckeslag blef nedstucken. ^

Lördaghenn som commissarierne eiiter theuu 24 dag septembris

vore komne till Obbo, tba om afftenen Uocken vidh sex kom budh
på min kammare, att saligb Ifvar Monson var kommen på slottet.

Strax blefve vi kallat til måltid i Lasse Larsons kammare, och ner

jag kom, var her Hans Kylle och Erich 6abrieison[Oxenstierna]

"snmpt med Lasse Larson och sal. Ifvar der inne för migh, och som
jag dä tog honom i håndb, snde liau, att han sog oss der gierne

och . . .
.'^ uiisket att vi hade kr innu r tn monat till förene. Sade

jag: der dett hade vunt (iudz viiiie, hade vi och gierue sett det.

Der med sette vi oss då til bords, och under moltid var hans snack

mest til Lasse Larson oob Åtte Wistmg* om den gamble adel och

then nye. Ber til svaret hvar och en effter sitt betenkiande ooh

eflfter man kiende hans sin, blef det ickie så hart på sinnet lagt

och til svaret, som dett sigh vell bord hade. Siden begynte han att

seigie: dett var för sent med vor rcse. Vi svaret, der (lett hndc för

varid kong:e Matt och rickid legligit, hmUt ingien helier sett dett

en hans kong:e Ma: t; vi hade och ingien [försummeljse tagit forit,

Qtteu giort der til vår ytterste fiitt. Dette repputeret han nogre

* Rektor F. Ödberg bar haft godheten fåeta redms appmSrkssmhet på
detsamma.

' Sv. Biou;r. Lex. N. F. X., sid. 116. Anrep, Sv. .Vdelns iittftrtnflor. .slutar

sio lilla biograli öfver mannen: »glatUgen utkom ett falskt rykte om honom, att

har skulle ha blifvit ihjalsUgeo pft Abo dott »f Arvid Ovstsfnon Stenboek».
* Olialigt ord.

* Otte Wildenstrucb, en tysk knekthöfvitsuian.

Jlitt. TitUkriJt Idiii 90
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reser; jugh sade pi dett sittste: hvem der kunne taghe igienn denn
framldpne tid, dett vore en god tingh; eflter man dett iekie knnne,

moste man lickvell giore dett beste. Svarade han: I vette der föge

af; I skulle cirage med i markien ibland krisfålkied och hÖre deres

be8vemit)^'h och lide ocli undgielde med ooli latte en ^oiv^ blese på
eder med. Der til svarede jag, at jag hade ochså i sinnet; jag var

på dett åstad draghen och kommen. Jag förhopess att volle ridf^

så longt frarat som iiogou auneu. Siden hof han an och sade : jag

scijer dett encii att vare alt för sent; dett vårre så gott, att vi lade

folkiet i befestniugerne och tenkie till att försvarre vårc grenser;

dett är så tid års och ickie til att giöre aådanne hvimpe tugh och

atrax til baclca igienn. Svarade bodhe her Hans Kylle och jag: dett

råd och de ordh komme ickie öfver ens med vårre bestalning, och

fSisoge vi 088, att han effter kongre Ma:ta befalningh skulle med oss

värre en att förhielpe, att det togh motta gå för segli och iokie til

backe; de ord kunne föge gella eller tienne saken til dett beste. Då
sade han: eij, sknlle min ord ickie gir-lie. då hafver jagh ickie heller

behof ;itt vare med; min ord hafve gullit til förende iblnnd så gott

folk, som I ern; måske, sade han, 1 ere koniigiens irtjiide, I, och

koniogen förvant, kierre, iå(!) min ord skulle rriella så niyckit som eders,

vore I en tie reser koiingieus freude, och bcgynte då så att bryttas

och reste ord, att meg tygtea då dett ickie velie vell endes, ntten

svarade: hafve I iuthet annat att forvitte mig, en att jag ir koniugien

förvant, der tackar jagh Gudh f&rre, dy jagh hafver der mere ere

en blygsel af; stod så np och gick udh ochgienest til seng. Då stod

han och med up och ville effter mig med stor undseijelse, hade de,

(ler hos variit, honnom dett ickie förtaget. Så undveck jag honom
den första gontigh.

Om såndaglis morgonen kastade jagh en löss kiortel öfver mig
och gick utt i en annan kamniaie, der her Hans och Eriek (lal)nel-

son låge inne, och talade med them, att vi den dagen ville leygia

til vegs, efiter boren begynte blosa, som då icke lenger stod en tvo

timar. Kora minn dreng löppandes och sade, att Ifvar var uppe för

min dor och slog fast derpå och ville in: om hnn och skalle latte

up? Jag aadhe ney, lett honom stå. I dett samma kom han igenem
en annen dör in med 3 sinne tiennare och sin verie lös under armen
och satte seg gent emott migh uppå en annen sengh och begynte

att talla migh til ved tetta sett: Hvi bannade T migh så i afftes? I

må banna eder drengcr; jag skall banna eder igienn forit. Svarrnde

jag: dett vill jag lotte til dem. som der lios vårre, hvilkien af o.s.s

hin annen bannade. Hvi talle 1 migh så til? Velie I mig uogid,

då iinnes vi vell alltid på en annen tid och stedh, om J ennelig

velie mig i ullen. Sade han: jo, Gudz dyrre fem, der skal tu litte

oppå. Rett ner tu vilt. Sade jag: ja, kan troet, Guds villie akie;

och gick då utt till att klede migh. Ner jagh då sampt med her

Hans oeli Eiieli oc vort fölge hade varit i kappalet och hört Gudz
ord, r<dd(\s vi ott op på dett rum, som jjigh log. Då sade jagh til

her 11uns och Erich: vi velie bolla raoltid her oppe, effter jagh för-
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nimmer, som T hnfvp hört. huru Ifvar sökt^r eft't.er olycke, till thes

liuu lur äofve bettre utt och vidare beteuckt sigh. De sude ju, dett

mötte vell vana. I thett kom Lasae liaraon in och sporde oss,

om vi så hade sent badh, att vi ville ette der oppe. Vi sade ja.

1 dett kallade han her Hans och Erich Gabrielson att för dörren.

Så komme de in i^ienn oeh tilbode att velie förlicke Ifvar och niigh.

Strax var jagh dertil beuegen och feck dem så min håiidh på en

god förlirkiiing. Seden hade de honom der op. Der förentes vi då

sielfve. Då bad haii öfverliiidh, att jag ickie ville reputterc dett snack

for kong:e Ma:t. Dertil svarade jag, att jag var iiitlu;t klciu;ebarn,

och finge hin annen honnden, att tet skulle värre en öfvertallit saek.

Dermed ginge vi då til bordz, seden ii olle nioltidh, och alt till tlies her

Uiudrich Klasson kom, der var oss ingien ord emellen utten godh.

Ner 11U maten var op tagen, gick jag bort til skorstennen

och befalte Uindrich Mateson att stelle itt bref til konf^te Ma:t
Kom sal. Ifvar bort til skorstennen oeh ville haft migh til bordet.

Sade jag: strax jag hafver bestelt om tettii bref. Ner jag dette im

så bestelt hade, gick jag til bordet igienn, och som vi då hade

dnickit nop:re L^ongor omkriugh, soiifnade sal. Ifvar. Vid han så

satt ocii föll md under bordet, latte vi strax taga honom up och

legieii i Otte Wittstrus^s senii: jenipte min. Som han hade .sofvet

pass vid tvu tiuiur, stod luiu up och gick utt. Som han var nyligen

uttgougeu, kom her Hindrich Klasou ditt inn, och ner vi då med
honom hade talt vår nödtörft, satte vi oss til bordz, kom salig Ifvar

in, gieck strax til bordet och satte sigh hos her Hindrich och hel-

sade honom: vellkommen, gubesoni her hafver jagh siitid i dag och

druckid med desse gode herrer, men jag siger, de komme alt för

sent; jag talte vell omit i afftens, men de velie ickie hörre saningien;

jag seger ennn, de komme baekeffter. Dh svarade jagh: kierre Ifvar,

jag inente dett snaek skulle en gänng varra öfvertalt, vi velie tallc

derom pä eii uunen tidh, vi kunne dernied ingien tid för len^^ie,

ingien hafve vi heller försuniet. Dä beg-ynte han otter taga så hoit

uppå och sade: I vette godh beskied derom. 1 skulle diagu med
en gong och latte slo dofftet af eder. Jag svarade honom som til

förende: jag hade och så i sinnet och var på dett kommen. Då be-

gynte han gifva migh oHdligh sposk ord och sade: hdnrci I, jag vett

ickie en hvadh jag skall kalla eder; kierre, seger mig, hvar hafve I

och varit för med: seger oss dett, men I vetten så vell, om thett ar for

sent e!ler ej. Svarade jag: mitt nampn var jag så vell bekicnd sora

han sitt; item hvar jag ickie hade varit, kunne jag vell komme.
Sade han: jagh raenner, I skalle vell giöred sä gott som eder bro-

der. Sade jag: hvilkien minn broder? Sade han: Gudz dyre fem,

rett tiu broder Erich, rett Erich Giöstaftson. Sade jag, att jag viste

ickie annet enn han jo hade höidet sig vell f&r sin fiender. Då svor

han och sade: då vett jaget, som hafver sett dett; jag sågh honom
ennn aldiigh framme för fiender, der dett galt nogit eller hug[g]en

skalle vonke, utten log altid och kröp back buskerne, med flerre och

andre smedlig ord, han honom då tilvette. Dertil svarede jag: han
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mötte vell hafve sådane smedeli^h ord fordrnirh och seigie honoiu så-

dant sielf. Han finge vell svar deruppå. Jagli iiude hört ak iitong^en

ärlig man bodhe högre och nedrige ständer, som hade sett honom i

markieD f5r fienden. De hade giMd honom annat Titneabyidh. Sade

han: det jag hafrer sagt, vill jag vell besti, eller måske man akiiU

ickie torre seigie eder dett, f5r I erre drottningiena bror i STerie;

kierre, ja, guds firid, dröttningens broder, I görren8(?) inthet, I bitte

icke roånge, man tor veU giorre mer til saken. Så bedes han sin

daert * fron drengen och spenten pÄ sijCf ved bordet med trug och

luidseielse. Seden tåo:h han rapppret- til sigh vid bordet. Då stod

jag up och sporde her flpndrich, om honom syntes d«Ht varra til-

börlifchit ntt blifve sa skiruili^hen tiltallet och öfverfallen: der dett

ickie så våre på koug:e Ma:tz hus, skulle jag det ickie så lengie

lidhit hafve; der han viUe tft talle migh til, mötte han gå pä en
annen ated. I dett sprong han med up på den andre siden om bordet,

oeh de pl gnMd atode, tilböde ath velie os hollo och förhindre, och i

det rumor komme vi tilhope vidh bordsende, då blefre vi både forwunt(?) ^

i heudeme och han stungen; dett Gud bettre, dett så skie skalle

synnerlig på den sted; dett mig af hiertzleith er, och hafver dett sig

så tildraget frå förste och til dett sittste, meg så sannt (iiid hielpe

af thenne och all min nöd. De der hos vårre tilletendea(?), som
opartieske ere —

Arvid Gustaflssous berättelse afbrytes här, ehuru meuiugen tyckes

ha varit att fortsätta den. I stället har en annan person i följande

ordalag relaterat och delvis repeterat trätans utgång:

och frftgade her Henrich, om han skalle sådant liiJhe, och
satte sigh igen, men Ifvar hult fort medh sitt gamble snack ocb
spotzer, och stodh her Arfved den gången up och sade: effter th«t

kan ickie bättcr blifve, så nth för porten, och to^h så sin verie

och ^ick eiiiott dörr-n, och Ifvar stod i thct same up ifro bordet, men
her ArflFved venude sigh i same vredhe och bitterhet oni oel» sökte

till Ifvar och stack till honom, och i thet same antastudhc Ifvar her

Arfved med skelmske ord. Thå sade her Arfved: är jach en skelm?

oeh stack andre resen till honom, hvilkit stingh han afslogh i sin

hand, och thå kom drengen och stack Ifvar verien i handen, ocb

seden kome de i fampn tilhopa.

' Daert, dnirgert, dolk.

' Rapper, »mal värja.
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Underrftttelser,

— Den franske Matorikeni profesrarn vid »école normale supé-

rieure» A. Chébuel, »le plus aimable, le plos modeste, le plus labo*

rieax et le plus conscieucieux des travailleum enligt Monods omdöme
i Kevue Historique, har uflidit den 2 maj i Paris vid 82 års ålder.

Såsom hans hnfvudverk anses VHistoire de France pendant la mino-

rité de Louis XIV et som le minisiere de Mazarin (7 delar 1H79
— 8.H). Annars är han åtminstone utom Frankrike kanskr; mest bekant

genom sin publikittiou af Mazarins brefväxling, af hviiken 6 delar ut-

kommit, den sjätte nyss före utgifTarens död. C. ntgaf äfven Saint*

Simons memoirer i 20 band m. fl. arbeten.

— Presidenten i Belgiens historiska konimissicjn, förre inrikes-

ministern Kekvvk de LiiiTENHOVE har ariidit d. 2 apiil d. å. 73 år

gammal. Han har utgtfVit en rtor mängd historiska arbeten, dels

nrkundspabllkationer, dels bearbetningar. Bland de sistnlmiida mirkes

af^en ett arbete öfver Maria Stuart. Hans strftfvanden gingo under

senare åren hufvudsakligen ut på att återställa Filip ll:s ara ooh

systematiskt nedsätta Vilhelm af Oranien. Opartiskhet lärer man ej

i hans skrifter ha att vänta.

Ben protestantiske teologen professor E. Reusb i Strassburg

har aflidit den 1 r» .pril d. å. Han har bl. a. utgifvit Cal vins skrifter

samt författat åtskilliga arbeten angående den äldsta kristna kyrkans

historia.

— Universitetsbibliotekarien i Breslaa H. Oestbrlby har nflidit

den 2 februari d. å. Han har utgifvit dels en ]Ii-;tori8k-ii:eografisk

ordbok för medeltiden», dels en tämligen svåröfverskådlig och dess-

utom ofullbordad :^Wegwei8er durch die Liteiatur der Urkunden'
sammiungen» i två band.

— Professor Alexander Bkickner i Dorpat, känd genom åt-

skilliga arbeten af intresse äfven för Sveriges historia och genom ett

besök i Stockholm for ett par år sedan prr^onliiren bekant fÖr åtskiIlif]^H

svenska historici, har efter 30 års tjänst^^oring^ blifvit entledigad från

sin professur och lärer ined sin familj ha slagit sig ned i Jena.

Han utnämndes vid ufskedstagandet till professor i Kasan, hvarmed
emellertid lärer följa icke någou tjänstgöringsskyldighet, men väl cn

pension på 9,000 rabel.

— Ofver Johan IjaNÉR, Ost^jf t;i fotret^a^mentes förstå' öfverste, liar

första lifgrenadierregementet på Malmens slätt den 10 juli detta år

upprest eu minnesvård. Stenen utgöres af ett ohugget block af grå

granit och af väldiga dimenrioner, icke mindre fin 5 meter högt och
1 meter bredt, oeh är rost i skuggan af några träd i närheten af

regementets ofiicerspaviljong. Inskriften, författad af öfverbibliote-
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karieu grefye Suoilsky, har följande lydelse: Ät Ostgöta rege-
mentes till fot förste Öfferste i fält Johan Banér, svenska
härens högste befälhaffare i Tyskland, Gustaf Adolfs snill-

rike lärjunge, under motgångens mörkaste dagar upprätt*
h^lllare ocli räddare af hans stora verk, sej^e r vin n a re yid
Wittstock och Chemnitz, fiendens skräck, uuttömli;]^ på
utväf^ar, ohrottslip;' i trohet mot fosterlandet, restes denna
minnesvård tvåhundra femtio år efter hjeltena död af ko ugl.

första lifgrenndierrcge ni entet 1891.

— Den äldre i\f Stockholm!^ konsistorii arkiv 5^

B

— 175>0)

har nnder sommaren såsom deposiiion tills vidare ofverHyttats till

Biksarkivet^ där det funnit en båttre och liittare tillgränglj<r förvarini^sort

ån den trånga kammare uti Storkyrkan, där det hittills varit inhyst.

— Af publikationen Svenska Riksdagsakter 1Ö21—17J8 har

andra dek-ns andra häfte, laf^^? under pressen för att under hösten

utkouimu. Det omfattar de första åren af Johan lILs regering.

— På P. A. Norstedt 4 Söners förla^j: förberedes en hand-

upplaira af Sveriges äldre regeringsformar och kommtjnförsäkriugar

16

H

—1800 ^ h vilken under höstens lopp torde komma att lämna
pressen.

— Förberedande åtgärder ha under denna sommar börjfit vid-

tagas för en större ljustryckspublikatiou återgifvande aoenaka skriftens

utveckting från tolfte till ocb med sjattonde eller adertonde århun-

dradet. Utgifvare äro herrar Algemon Börtsell, Emtl Hildebrand och

Harald Wieselgren.

— Af rikskanslern Aael Oxenstiernas skrifter och hrefverling

har senare afdelningeus fjärde band nyligen utkommit. Det inne-

håller fortsättningen ocJi slutet på Hugo Grotii bref eller åren 1640

—

1645 jämte några bref från densamme till Oxenstiernas sekreterare

Sohmnl?: 1635 — 1638. Det är icke mindre än 581 bref af Grotiua,

som i dessa tvä band blifvit tryckta, och år denna samling nu den

enchi fiillständiira, den för framtiden klassiska. Delen åtföljes af ett

mycket utförligt och med stort besvär uppråttadt person- och ort-

register.

— Dukior C\itL WiHi.iNf;, hvars p:rndualafliandliiig gälde Sveriges

förhållande till Siebeubiirgen 1G25— 1G48, har fortsatt sina studier

öfrer detta intressanta ämne ocb nyligen utgifvit såsom fortsättning

på nyssnämnda arbete eh mindre historisk afhandling med titeln Carl

X Gustaf och Georg Rakoezy II (66 sid., Lund). Samtidigt har i

Ungern en större urkundspublikation börjat utgifvas, i hvilken en

mänii^d fiän svenska Riksarkivet hämtade aktstycken angående dessa

förhållanden komma att inrymmas.

— Drottning Maria Stuarts svar tiil honung Erik XIV på
hans friarebref, innehållande att brefveta aflemnare skulle personligen

gifva heuaes tanke om saken till känna, såldes nyligen i London på
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auktion å sir Thomas Phillips' samlingar för k, 22 (//. W. efter

Publisher'» Circular 1891

— En nyli<i:en <2:pnom olyckshändelse omkommen ung: amerikansk

lärd A. M. Rf.kves liar uudv.r titeln The Finding of Winelnnd the

good. The history of the Icelandic discoverif of Avifvivfi utf^ifvit ett

•ganska intressant och i typonfratiskt hänseende iiiiirkli<j;t aibcte. Han
leiuuur iiiimligen efter eii ötversiktlig inledning löist och främst en

engelsk dfversättDiug af allt livad den isländska Uteraturen och en

del andra källor meddela om Vinland och dess upptäckt samt därpä

i särdeles lyckad fotografisk afbildning texterna såväl till Erik rödes

saga som till berättelsen i Flateyarboken jämte aftryck af desamma
med normaliserad skrift. Han redogör därjämte för den nyare veten-

skapliga forskningen rörande denua fråga och ansluter sig själf i det

närmaste till de åsikter professor Gustaf Storm i Kristiaiiia uttalat.

Sjalfva boken lärer till det yttre vara f-tt praktverk (jfr Arkiv för

nordisk filologi N. F. Ill, 4, där bibliotekarien K. Kåluud lämnat

ett referat af arbetet).

— Preussiska statsarkivarieu Georg Irmer har i år med tredje

bandet afslutat sin stora urkundapublikation Die Verkandlungen
AScfucedens und seiner Verhilndeten mit Wallenstein und dem Kaiser

(562 sid.). Delen omfattar åren 1633 och 1654 och är, liksom de

friret^ående, försedd med en historisk inledning och register. Vi lyck-

önska den ärade utgifvaren till detta betydande verks fullbordan.

Det är, sfisom titeln antyder, af största vikt äfven for Sveriges historia

under denna del af trettioåriga kriget och förtjänar en utförligare be-

handling i Historisk Tidskrift.

— Baierska riksarkivassessorn P. Wittmann har nyligen offent-

liggjort resultaten af en forskningsresa han förlidet år företog till

Sverige. Resan gällde till en del att forvissa sig om, huruvida arki*

valier af baierskt ursprung under trettioåriga kriget, såsom ryktet an-

gifvit, blifvit förda till Sverige. Resultatet blef negativt, Ii vilket

visserligen icke för svenska arkivmän var någon öfverrnskning. Sora

en fördel nu'ist(! det jn emellertid betraktas, att det en 2:ång konsta-

terats, nit vi svenskar dock ieke bära skulden för alla de luckor, som
möjligen i de tyska arkiven kunna påträffas för 1600-tnlet eller äldre

tider. Diuciuot påträffade och förtecknade herr WiLtniann uti Upp-

sala universitetsbibliotek omkring 500 volymer, som tillhört det forna

universitets eller rättare biskopsbibltoteket i Wurzburg, hvilket Gustaf

Adolf 1631 verkligen skänkte till Uppsala.

— Talleyrands memoirer ha med tredje delen nyligen afslutats.

De ha, som bekant, beredt allmänheten och icke minst den lärda

världen en icke så liten missräkning. Man har i dem ftinnit mycket

litet af den s. k. inre historien, vida mindre än man af en så kvick

och skarp iakttagare väntat utaf anekdoter eller personliga hågkom-
ster, så godt som ingenting om den dåvarande biskopens deltagande

i den konstituerande nationalförsamlingen eller ohi dennas närmaste
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efterföljare i Fraokrike, men väl en bred, på dokument stödd fram-

ställning af Frankrikes utrikespolitik under furstens ledning, liksom

af de motiv, som hftnmder påverkat konom, i viss mån en apologi

för konom själf, honom, som förstod att kålla sig uppe under de
mest skiftande regimer och som »aldrig öfvergaf en herre, förr&n

denne började svika sig sjalf?. Det har utspunnit sijr en pi^anska

skarp strid om dessa memoirers äkthet. Af de upplysiiiugar, som
härunder kommit i dafct^n, framg-år, att memoirerna börjnde redip:eras

efter restaurationen 1814, att fursten själf endast uerlskrifvit vissa

viktigare detaljer, att han dikterat andra partier för sin slaktiage,

sedermera hertiginnan af Dino, och att denna dam under fiirstens ofver-

inseende redigerat somliga delar. Bfter Talleyrands dÖd ordnades

dessa fragment af nyssnftmnda dam och furstens sekreterare M. de
Bacourt. Denne sistnäninde bar slutligen förfanligat en afskrift af

det hela, och det ar denna afskrift, som ligger till grund 'för den
nu fullbordade publikationen. Däremot ha själfva originalen, om
man så får säga, spårlöst försvunnit. Att tala om en förfrilskning

vore emellertid säkerligen en öfverdrift, men väl kan man endast

med en viss reservation upptaga det vidlyftiga memoirverket. Det

faller for kritiska Ögon en skugga öfver dess genesis — mun vet ju

ej bvad de nämnda personerna kunna ha undertryckt — och det nya,

som meddelas, lärer ej vara så mycket. I hvarje fall torde ur verket

framgå en bild af den ryktbare statsmannen, sådan han sjalf ville

ha den, han, till hvilken Metternich, när han 1815 hck sitt afsked,

ställde frågan: »hvarföre vill Ni ej vara Europas minister jämte obs»?

och som två gånger 1814 och 1830 afgörande ingrep icke blott i

Frankrikes ntan i Europas öden Till verketa intressantare partier

räknas skildringen af »rancien reginie's» ljufva tid, framställningen af

de spanska intrigerna 1808, liksom af kejsarmötet i Erlurt samma
år, då Talley rand genom sitt uppträdande lärer ha slagit bryggan till

sin lysande position 1814 och 1815 (jfr för öfrigt Revue d'hi8toire

diplomatiqne 1891, 3, Bevue bleue och Finsk Tidskrift 1891 juni).

i
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Våra äldsta Mstoriska folkvisor

AF

HBRBIK SOHOCK.

Böjelsen att i germanerDas folkdikter se en veniflerad

historia &r nästan lika gammal som dessa folkdikter själfva.

Redan Tacitns anslnter sig till denna åsikt, då han i sin Ger*

mania yttrar:, iCelebrant carminibus antiquis, qnod nnnm apnd

i I los memoriae et annaliam genus est, Tuisconem» etc. . , och

samma uppfattning låg till grund iiji Karl den stores önskan

att bevara dessa »carinina, quibus veterum regum actus et bella

canebantur». Afven hns medeltidens fraiisinän gälde sångerna

om Roland, Ogier ucii deras kaniiatei- såsom i viss mån histo-

riska aktstycken; »chansons de (reste > d. v. s. historiska sånger

var det namn, under hvilket de gingo. Hos nordens äldsta, mera

betydande historieskrifvare återfinna vi detta åskådningssätt falit

ntbildadt I fiiretalet till sitt ryktbara arbete åberopar Saxo

dessa gamla sånger; forntidens danskar hade — säger han —
>non solnm remin a se raagnifice gestamm titnlos exqaisito

contextns generej velnti poetico qnodam opere, perstrinzisse, Te-

rum etiam majoram acta patrii sermonis oarminibns vnlgata

lingna sate literis saxis ac rapibos inscalpenda cnrasse», och

som bekant äro de första böckerna af hans historia till största

delen bygda på dessa sånger, hvilkas historiska trohet Absalons

gamle clericns aldrig ett ögonblick synes hafva betviflat För-

fattaren af Ynglingatal, |>i6dölfr or Hvini, tillhörde samma histo-

riska skola; äfven hans genealogiska poem är bygdt på folk-

dikt€] , hvilkas historiska kaiaktär i de flesta fall turde vara åt-

Uitt. Tid»kri/t 189t
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minstone tvifvelaktig. På samma ståndpunkt kvarstodo renäs-

sancens historieskrifvare. Vedel, deu äldste utgifvaren af nor-

diska folkvisor, leddes i sitt intresse far dessa i främsta rummet

däråt, att ^åe inholde oc foruare i sig gamle Historiske Bedrifft,

som vdi fordom tid akeed ere». Messenius, hvilken ämnade att

för Sverige utgifva en liknande samling, var likaledes af den

tanken, att han med pnblicerandet af »the älste och sköneste

Sweriges Rijkes Kämpew^sor, alff hwilke Swenske Ghrönikan

vthdrageo är», äfveo offentliggjorde en samling historiska akt-

etycken.

Dessa »historiska» risor hafVa som bekant äfven af en senare

tids mera kritiska häfdatecknare ansetts f6r åtminstone i någon

mån historiska dokument. Icke blott Ericus Olai, Laurentius

Petri och Messenius, utan äfven Geijer m. fl. hafva någon gång

hämtat sina uppgifter ur folkvisornas grumliga källa.

Ett fortsatt studium af dessa visor har ledt mig till den

öfvertygelsen, att det historiska elementet i dem icke är synner-

ligen stort. Dikterna visa sig oftast vara författade i en senare

tid med stöd af t&m ligen förvirrade traditioner, icke sällan med
ledning af liter&ra källor. £tt karaktäristiskt exempel på det

ringa historiska värde en dylik dikt i själfva yerket kan äga,

eham den under en längre tid fått tjäna saaom källskrift, bafVa

vi i den s. k. Printzensköldsvisan om upproret på Bornholm

1658 (se Hist. Tidsk. 1886 sid 329). I en nndersdkning af själfva

upproret frånkännes visan allt historiskt värde: »språket visar,

att den är förf«ttad i senare tid. De historiska uppgifter, don

lämnar, äro helt och hållet uppdiktade efter lösa, bland all-

mogen pängse rykten.» Hvarför skulle medeitideus historiska

dikter sta på en säkrare grund?

Folkets förmåga att under århundraden bevara längre dikter

i minnet har som bekant en tid varit upphöjd nästan till tros-

artikel. Senare undersökningar — t. ex. af Kalevala, som an-

fSrts såsom det mest slående exemplet — hafva icke tjänat att

stärka denna tro. Väl är det sant, att en folkliteiatnr, s&r-

skildt om den frodas i afskilda, för nya kulturinflytelser mindre

tillgängliga bygder, länge kan bevara en århundraden tillbaka i

tiden liggande literatnr, men den bevarar denna sällan i den

ursprungliga formen. Den ändrar, förkortar och utvidi^ar, deu

sammanfogar ursprungligen skilda sånger, diktar nya och jilömmer

gamla. Och i bygder, inom hvilka nya kulturströmningar of&
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aflösa hvarandra, kan man alltid misBtfinka ett literärt infly-

tande.^ Beträffande specielt de evenslca ballader» hvilka be-

handla sagoftmnen, kftnda från den isländska fomliteratnren,

flvnes ett dylikt inflytande yttei-st rimligt. På Island och Fär-

iiarna var kännedomen om den gamla literaturen aldrig full-

komligt utplånad. Man läste fortfarande de gamla skinnböckerna,

och man tog därur ämnen för nya dikter, hvilka sedermera van-

drade öfver till Skandinaviens fastland. Ehuru jag nu ej anser

mig kunna bevisa detta [ astaende, är jag dock öfvertyaad om.

att folkvisor såsom Thor af Hafsgard, Herr Alf, Kung Speieniau

m. fl. haft detta hälft literära upphof.

Afsikten med denna uppsats är icke att söka bestämma

dessa visors ålder, atan att undersöka de historiska visor, hvilka

behandla eller ansetts behandla tilldragelser inoin den svenska

historien före år 1300.

Yi vända oss först till den s. k. JSrikanåon^ hvilken änna

1849 af Carl Säve knnde fSrklaras vara ett uigammalt kväde,

»under sin närvarande form upptecknadt åtminstone i trettonde

århundradet, men troligen sammansatt långt förut, och det på
grund af ännu äldre traditioner». Bedan året efter denna skrift,

som så sorgligt vittnar om den svenska filologiens dåvarande låga

ståndpunkt, utgaf den lärde norrmannen P. A. Mnnch sin ypper-

liga afhandling »Om Kilderne til Sveriges Historie i den för-

christelige Tid», hvan han med oemotståndliga bevis ådagalade,

att diktens konung Erik hämtats från den s. k. prosaiska krö-

nikan, skrifven pä Karl Knutssons tid. Munch anser sig *saa-

g()dt&(Hn med Vi^ihed kuniie bestemme dons Tilblivelses Tid, iiein-

liuf 1449 eller 14ö0t. Denna åsikt har sedermera upptagits bade

af Klemming (Sv. Medeltids Dikter och Rim s. 523) och af mig

(Sv. Literaturhistoria I, a. 120), men en förnyad ompröfning

af hithörade fakta har nu kommit migr att ändra mening.

Yisan offentliggjordes först som bekant på latin i Johannes

Magnus Gothorvm Sveonvmque HistDria (1554) pag. 27. Ärke-

biskopen inleder sitt citat med orden: »Gircumferuntnr in tota

' Hur lätt detta literära inäytande gur sig gällande, visHii af en uuckdot,

•om en tf mina koDeger nyligen berlttade f5r mig. F5r Icke llage måut upp-
täckte mau i en papyrus eu okiiud, fornejjyptislv herilttelse. Icke l^ugt därefter

fick «Q resande af en egyptisk sngoberuttare höra alldeles samma historia, endast

obetydligt ändrad. Hvad rar naturligare än att antaga en sedan forntiden oaf-

brnt«t beTitad tradition! Gåtan upplöstes emellertid, det upplystes, att hand-
Bkriftens upptäckare sjulf för^t hrrättat denna historia i deu trakt, där den re*

aande kort därefter fick höra den såsom folksaga.
,
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patria ante pablicum omniam conspectnm carmiDa patrio sermone

de eju8 gestis ab aotiqnusimo »ao edita, in quiboB präster caetm
malta Beqneniium verBnam sensns habetar.» Det flom här först

väcker vår nndraOf är författareos uppgift, att denna visa på

hans tid allmänt sjöngs. Formen talar afojordt däremot. Så-

vida nämligen den fantasirike ärkebiskopens öfversättning är

någorlunda trogen, bör det svenska originalet hafva haft samma
form som den svenska s. k. Lilla Rimkrönikan, d. v. s. diktens

konung Erik aiaste tänkas sjäif i egen person uppträda, be-

sjnngande sina berömliga gärningar, men en dylik dikt kan tyd-

ligen aldrig hafva varit en sångbar och populär visa. Vidare

kan man åtminstone såsom ett observaudum anteckna, att denna

enligt Johannes Magnus så ryktbara visa icke finnes i någon

enda handskrift från 1400- och löOO-talen. Först vid 1600-

talets böljan uppträder den i tvänoe redaktioner, ehuru båda

gångerna i öfVersättnlngar af Johannes Magnus* historia. Den
läses nämligen pa svenska dels i Schrodems* 1620 tryckta Swea
och Gdtha Crönika sid. 9» dels i Tersems* några år.äldre hand-

skrifna Öfversättning (i Kongl. BibL). Jämför man dessa båda

svenska texter af visan, förete de både likheter och olikheter.

I det hela följa de hvarandra troget, men nnder det att Terse-

ros* Eriksvisa är affattad på lOOO^talets vanliga språk, är Schro»

derus* text skrifven på en besynnerlig arkaiserande rotvälska,

hvars förebild tydligen hämtats från runspraket, hvilket just vid

denna tid började blifva föremål för de lärdes intresse. Att

anse denna text såsom den ursprungliga — såsom jag i nyss

citerade arbete gjort — är tydligen oriktigt. Hur dålig deu än

är, aiiLfcr den likväl en större kännedom nm forntidens svenska

än den, som 1400-talets män Rude, och, som nyss nämdes, för-

utsätter den kunskap om 1600-taiets runologiska forskningar.

Men man kunde ju — såsom Klemming gjort — mycket väl

antaga, att Schroderas verkligen haft en medeltidsdikt framför

sig, som han sökt gifva en konstladt ålderdomlig prägel. Gör
man detta antagande, kan man argumentera nngc^r på följande

sätt för visans äkthet. I böljan af 160(>-talet framträda tvänne

i det hela lika svenska texter af visan. Be äro antagligen obe-

roende af hvarandra, ty det kan ej förutsättas, att Schrodems

ägt någon kännedom om Terseros* i en aflägsen landsända för-

fattade öfversättning. Men om så är, hafva både Schroderus och

Terserus tydligen haft tillgång till den »allmänt sjungna» visan,
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hvilken de ufif^taait i sina respektive arbeten. Visan, som Jo-

hannes Mannus enligt denna bevisförinir endast öfversatt pa iatin,

kau således mycket väl härröra fran 1400-talets midt.

Mot denna mening tror jag mig nu kunna uppställa en

annan: att visan nrsprungligen författats på latin af Johannes

Magnus och att Terseros endast dfversatt dennes text, hvarpå

Sclirodenis underkastat samma Ofversftttning en bearbetning i

arkaiserande riktning; ty att den sistnämde knnnat äga känne-

dom om Terserns* ^Vfversättning, är ingalunda orimligt. Denna

var icke något af en obemärkt landspräst i all ty»thet fSretaget ^

arbete, utan en på officiell väg gjord tolkning, verkstäld af en

mail. hvilken i viss mun under Karl IX intog en rikshistorio-

giafs ställning; att Scbrodems, som p;i Onstaf Adolfs befallning

nedskret sin öfversättning, ägt kctnnedoni oai en dylik föregån-

gare, är därför ytterst antagligt. Dessutom finnes också rum

Öppet för ett annat antagande. Heniing Gadbs bekanta tal,

som i sin nuvarande form tydligen är ett falsarium af Johannes

Magnus, btef, såsom Uildebrand visat^ särskildt öfversatt — tro-

ligen på Gustaf Vasas befallning — redan innan Johannes Mag-
nus* hela arbete framträdt i svensk dräkt. Det ligger häller

intet orimligt i att antaga, att denna visa lösryckts ur sitt

sammanhang och särskildt öfversatts någon gång i slutet af

1500-taIet, då både Tersems och Schroderas oberoende af hvar-

andra kunnat begagna sig af denna äldre tolkning.

Betrakta vi nu den svenska texten, finna vi, att denna strof

för strof följer den latinska. ' Den innehåller intet, bvilket icke

står att läsa på latin hos Johannes Magnus. Redan detta väcker

betänkligheter, ora man därmed jämför det olika skick, i hvilket

andra texter af en och samma medeltidsvisa vanligen förekomma,

men ännu mera förunderlig blir denna öfverensstämmelse, om vi

observera, att Johannes Magnus enligt eget vittnesbörd endast

ger ett utdrag ur en större visa (tpneter cetera multa»). I så

fall nödgas vi antaga, att traditionen händelsevis bevarat just

blott de strofer, hvilka Johannes Magnus Öfversatt på latin, ty

att Terseras icke skulle hafva meddelat hda visan; så vida han

ägt kännedom om denna, är knappt troligt. Men ser man efter,

finner man, att hvarken Tersems eller Schroderus uppgifva sig

' Den enda skiluadeu ar, att dea aveuska texten med riktig tukt andråt den
moDologiflkti formell tiU nn beTittdac om dUcteni bjilte sunt att den iger ett

omkrSde, kvarom meia nedan.
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käDoa någon Bvensk text Den förre endast 5fver8&tter Johannes

Magnns: tVthl hele Ademeslandett så wanckar någre rijin, dicb-
,

tade på deres inhål vthaf heden höösz om hans gärn inger och

lefwerne. Ibland hwilke desse efFterföliande rijui äre giorde,

eifter som de garables ord, dicht och mening waredt haffwer.»

Hade han själf ägt kännedom om någon svensk visa, hade han

svårligen uttryckt sig sa, att »desse effterföliande rijm äre giorde

eöter som de gambles .... mening waredt haffwer^. Hos Johan-

nes Mapnns, som förklarar sig endant på latin öfversätta en

svensk dikt, passar ett dylikt uttryckssätt, men ej hos den,

hvilken vill återgifva just detta svenska original. Schroderus

gör ännu mindre anspråk på att meddela någon originaldikt.

Han säger blott — såsom Johannes Magnus — »Vti hele wårt

Fädernesland är nästan vthi hwars mans händer och åsyn någre

Swenske rijm fdr mång hundrade åhr sedan dichtade om hans

bedriffter, ther ibland mycket annat finnes ooh efFterföliande rijm»

och lyda sålunda fttrst vppå Latijn På Swenske lyda

the sålunda.» Det ftr fullkomligt betecknande, att han flhrst an-

för den latinska texten.

Vända vi oss till själfva visan, sådan den fBreligger på

svenska, så synes dess form snarast hänvisa på 1600-talet&

böljan. Den är nämligen icke skrifven på den vanliga ballad-

metern, utan pä en om rimkrönikorna påminnande kaittel. Pa

en liknande meter äro väl fiera af unionstidens historiska dikter

affattade, men under det att dessa alla sakna omkväde — hvilket

tillliör den rena balladen — sa slutas hos Eriksvisan hvarje

strof med versen: *Så låther han först ergie i Jnthland». För-

fattaren har — som häraf synes — tydligen velat åstadkomma

en verklig folkvisa, men han tillhörde en tid, då man redan

förlorat känslan för den äkta balladen, och han begick därför

den osmakligheten att på ett rent krönikeartadt, om de äkta

balladerna alls icke erinrande kvädc häkta ett från dessa häm-
tadt omkväde. Till 1400-talet, då balladdiktningen ännu lefde

ett friskt lif, kan man svårligen hänföra en dylik hybrid form,

hvilken däremot återfinnes hos de försök, som på 1600-taIet

gjordes att efterbilda den gamla balladen; jag tänker på dikter

som Sithons Hunding Kung oeh Hading Kung (16^), den i

Barbro Banérs visbok intagna visan om Karl Gustafs krig m.

fl., hvilka alla med krönikans meter förena omkväde.
*

k» •
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Mot alla dessa skäl kan endast eU argument uppställas —
Johannes Magnus' auktoritet, men den gamle ärkebiskopens till-

förlitlighet är ej större, än att vi utan fara kunna äfven i detta

fall uppsäga hOtaom tro och lydnad. Läser man för öfrigt Jo-

hannes Magnus såsom han bör läsas, så låta troligen äfven hans

uppgifter förena sig med det resultat, till hvilket jag kommit

beträffande Eriksvisan.

Den åsikt, enligt hvilken man anser sig kunna affärda de

gamla historieskrifvarnes mera fantastiska uppgifter med en be-

skyllning för osanning, är svårligen riktig. Knappt en Johannes

Magnus tyckes hafva fabricerat uppgifter, om hvilkas haltlöshet

han själf varit öfvertygad. Det är sant, att hans fakta ofta

förefalla^ oss såsom rent medvetna falsarier, men — åtminstone

i regeln — torde detta bero på vår oförmåga att fullt begripa

denna enastående kritiklöshet, denna otroliga lätthet att kom-

binera och att af antydningar draga vidtgående slutsatser. Uvad
nu Eriksvisan beträffar, så har denna för sin tillvaro troligen

att tacka en af Joimnnes Magnus' mest betecknande egenskaper:

lians böjelse att forstora och öfvcrfli ifva. Hans Eriksvisa är

nämligen intet annat än en amj liiierad parafras af lilla Rim-

krönikans inledningsstycke, hvars monologiska form också bibe-

hållit sig i den latinska omskrifningen. Denna innehåller i själfva

verket ingenting, som ej Johannes Magnus hämtat från kröni-

kans rim om , »Erik första göta konnngh». Med detta faktum

låta Johannes Magnus* egna ord godt förlika sig. Den dikt,

han haft framför sig, säges hafva innehållit mycket mera (praeter

cetera multa) än de uppgifter, som Johannes Magnus meddelar.

Detta passar ju förträffligt in på Lilla Rimkrönikan; och att

han icke ansåg sig lämna en verbal öfversättning utan blott en

parafras, synes mig antydas af orden *sequentiuin versuum

habetiir». Den popularitet, lian tillmäter Eriksvisan, ätjdes verk-

ligen af Lilla Rimkröiiikan, oi li orden »Carniina circumfernnrur»

behöfva ju ej afse en sångbar visa. Schroderus återgat dem

troligen riktigt med frasen: »någre swenske rijm» äro »nästan

vthi hwars mans händer», en uppgift som ju äfven passar in på

Lilla Rimkrönikan. Att Eriksvisan verkligen skrifvits med krö-

nikans Eriksrim såsom förebild, antogs redan af Muncb, ehuru

han förmodade, att det var den svéMha texten, som redan på
Karl Enutssons tid nedskrifvits med dessa rim såsom källa.

Men under det att den latinska texten ännu hibehåUer krönikans
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monologiska form, är denna redan öfrergifyen i den svenska,

något som enligt min mening måste fdr dem, hvilka i öfrigt

gilla Mnnchs bevisföring, afgjordt ådagalägga, att den latinska

texten varit originalet till den svenska.

I sammanhang med denna undersökning rörande Eriksvisans

äkthet har jag i ett till denna uppsats fosfadt appendix behandlat

några andra likaledes tvifvelaktiga medel iidsskrifter.

Vi kunna nu vända oss till visan om Hagbard och Siffne,

som rönt den ot()rtjänta hedern att upptagas bland »Sveriges

Historiska och Politiska Visors. Sagan, om hvilken kvftden

fnnnos både på isländska och forndanska, förekommer som be*

kant i sin äldsta bevaxade form hos Saxo. Frågan är nu: i

'

hvad förhållande sta folkvisan och Saxos latinska prosatext till

hvarandra? Enligt Grundtvig (D. G. F. I 273)^ hade Saxo

framför sig tre folkvisor, behandlande detta ämne, af hvilka vår

är en ättelägg af den mellersta; >thi — säger han — er end

Tonen bleven noget lavere, Klangen noget mattrMP, sa er vor

lille Vise dog enduu det selvsamme kvad, der \mi tor Saxos

som forhen fur Thjodolts Oren». Denna åsikt har egendomligt

nog blifvit dcni allmänt antagna. Den ende, som mig veterligen

framstält en afvikande åsikt, är Rosenberg (Nordboernes Aandsliv

II, 454). Med rätta påpekar han, att det kväde, Saxo haft framför

sig, svårligen kunnat vara denna ballad — åsikten om en folk^

méa på pioÖölfs tid (800-talet) är ju uppenbart orimlig— utan

ett fomkväde i Eddadikternas stil, bvars innehåll sedermera af

en visdiktare kort efter Saxos tid skulle hafva lagts till grund

för en ballad. Ehuru denna förklaring naturligen afgjordt är

att föredraga framför Grnndtvigs, kan jag dock ej ansluta mig
till den. Det synes mig långt rimligare, att eu skald på 1400-

talet med Saxos berättelse såsom källa skrifvit denna visa. Lik-

heterna mellan badas framställning äro så stora, att de svår-

ligen kunna förklaras genom antagande af en under närmare ett

hälft årtusende fortlöpande tradition. Saxos historia innehåller

nästan alla de sagodrag, hvilka finnas i visan, och afvikelserna

äro sådana, att de utan svårighet kunna skrifvas på en sen

balladförfattares räkning.

* P5r att <»j i onfidaa Ska uppiatien» omfftng, eiterM liir i régela bktt
viganD nummer i Grunrltviga samling. I (Ictta arbete finnes som bekant eu full-

atandig redogörelse för den ifrågaTarande visans alla nordiska redaktioner, och till

dtsM redogörelser får jag en gång för alla hänfisa.
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Den onekligen ganska begåfvade tkald, som troligen på 1400-

Ulet omekref den berättelse han läst hos Saxo, förstod tyd-

ligen att i den gamla, &nnn något råa nordiska sagan ingjuta

sin tids mera ridderliga uppfattningssätt. Af hans dikt märl^a

vi, att vi redan stå på gränsen af de s. k. roiuauvisornas tid.

Alldeles såsom hos Jauffre Rudel och prinsessan af Trébizond

vaknar Hagbards och Signes kärlek ännu innan de sett hvar-

andra; Hagbard vill icke på gammalt nordiskt manér blott för

ett enskildt tillfälle njuta Signes ynnest, utan såsom den tyska

dikten Hugdietrichs hjälte f(}rkläder han sig för att nnder en

längre tid fa vistas i den älskades närhet, och häldre än att

sönderslita ett af Signes hårstrån låter han f5ra sig till galgen.

Om ett dylikt drag af romantisk sinnesrubbning påträffats i nå-

fBot utländskt medeltidsarbete eller icke, kan vara oss jämförelse-

vis likgiltigt; vi veta i hvarje fall, i hvilken stilperiod dylika

fantasier höra hemma: det är romanvisomas falska sentimen-

talitet, som här slår oss till mötes — eller uied andra ord, just

de punkter, i hvilka balladförfattaren skiljer sig fran Saxo x h

upptxäder med en viss själfständighet, just dessa punkter erinra

oss om den stil, som mot slutet af 1400-talet började biifva

populär inom den nordiska balladdiktningen. I Sverige var

denna visa troligen ej känd ens på 1400-talet. Johannes Mag-
nus, som just ej kan beskyllas för att i onödan orda om de

svenska källomas torftighet, anmärker särskildt, att han om
Hagbard funnit »parum in Sveticis historiis expressam», bvarfSr

han måst inskränka sig till ett referat af Saxos framställning —
en patriotisk lijälfförnekelse, till hvilken han svårligen skulle

hafva gjort sig skyldig, såvida han haft visan att tillgå. Då
Laurentius Petri 1559 omtalar »ganibla svenska vijsor» om Hag-

bardh och Signill, bevisar detta troligen intet annat, än att den

danska visan blifvit öfversatt tiil vart språk under tiden mellan

JohaDDes Magnus' flykt och 1559.

I det tredje bandet af sin stora samling upptager Grnndtvig

såsom historiska en mängd, äfren i Sverige kända visor, endast

på den grund, att ett namn, som kan hafva tillhört en historisk

person, råkat fdrirra sig in i dem. Men ett dylikt namn visar

i själfva verket ingenting. Så t. ex. uppträda i den rent fabu-

lerade visan om kung Didrik och hans kämpar de från vår

historia välbekanta Ivar Blå och Sune Folkeson, i den tydligen
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alldeles ohistoriska roiuanviflaD om Thorkil Troneson möta vi

namnet Esbern Snare o. b. v. Bättre anspråk på att rCknaa

såsom historisk iiger icke h&Uer RiååairBiigen (Gr. 117). Visan

innehåller .ej mer, ftn att Riddar Stig, hvilken i ett sli^ f5r

hutVudbaneret, stupar efter en tapper strid; den ringaste anled-

ning — annat än namnet — att identifiera balladens hjälte

med en på Valdemar I:s tid lefvande Stiiir hvltaleör finnes icke,

men väl åtskilligt som talar däremot. En annan visa, Ridåar

Stiga Bryllup (Gr. 76, Bergstr. 46;, som Grundtvig likaledes

hänför till samma historiska person, kan, såvida man faster sig

vid den svenska redaktionen, afse att beskrifva hvilken som hälst

förn&m mans boning, ty mera skildras där ej; den danska visan»

som därjämte berättar, bura Riddarstigen med trollmnor >lockar»

konungens syster, är tydligen en rent romantisk dikt utan allt

historiskt underlag.

Föga bättre beställt är det med E$hem Snare (6r. 131),

och Grnndtvig medgifver själf, att det endast är namnet, »som

kaij hjerale den en Plads imellem vore historiske Visera. Den
första ballad, hvilken kan sägas behandla en verkligt historisk

tilldragelse, är visan om Shujti rid Lena 1208 (Gr. 136), men
om dess samtidighet med den besjungna tilldragelsen synas mig

befogade tvifvel kunna hysas. Såsom filologisk regel måste man
ju uppställa den satsen, att ingen dikt är äldre än den älsta

bevarade handskriften, såvida inga särskilda — yttre eller inre —
skäl tala därför. Finnas nu några yttre skäl, som tvinga oss att

förlägga denna dikt till 1200-talets början? Johannes Magnus

yttrar i sin historia, att ännu på hans tid existerade åtskilliga

icarmina» om slaget vid Lena; förutsatt nu att ärkebiskopen

med dessa ord ej blott afser de bekanta munkverserna — något

som i betraktande af hans lust att öfverdrifva ej är orimligt —
utan att han verkligen menar denna ballad, så hafva vi pa yttre

grunder kunnat fora den tillbaka till 1400-talets slut. Pa inre

crunder torde man ej kunna föra dikten mycket längre tillbaka

i tiden. Visan innehåller nämligen ej en enda uppgift, ^ hvilken

^ ftnif hu Tiaiexligen ingen benml i beikrifiiii^ii jjfnsr slaget, nilroligen:

Det vor om en hellig sundag,

messen vor god ut h0re:

Suerclic (Iraj^tT till Orcsundt,

hand läder sit folik offucr före.

Men denna strof förekommer ock i balladen om iJronning Margrett (Gr. 159 b. t.

16X och ned framställningssättet i denna ballad pasaar strofen onekligen bättre
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en balladförfattare på 1400-talet icke kunnat hämta ur allmänt

tillgängliga källor, och flera syuas t. o. m. icke kunna bero pa

traditionen. Afven Grundtvig måste för den svenska redaktio-

nens vidkommande medgifva »en senere laerd Paavirkning, i det

begge Sunesennerne Ebbe och Lorentz (Lars) uaevnes i .Sverkers

Felge, hvilket ikke tor antages for nogen folkelig LriiidrinLf>,

raen hvarför endast dessa uppgifter skola bero på lärdt iiiriy-

taude, är ej lätt att första, då äfven de öfriga ätertinnas i me-

deltidenft vanliga historiska arbeten. Det enda skäl, som kunde

tyinga oss att gifva visan en hdgre ålder än 1400-talet, är från-

varon af allt nationalhat, men om — såsom Grundtvig tydligen

med rätta förmodar — visan skrifvits i Danmark, bör detta ej

lägga något hinder i vägen för den datering» jag förmodar vara

den riktiga. 1400-talets svenskar hyste väl ett bittert hat mot

sina danska förtryckare, men dessa hade ej samma skäl att hata

svenskame, och så vidt jag vet företer 1400-'talets danska litera-

tar inga spår af ett mera utprägladt svenskhat. Hvad nu sint-

ligen själfva stilen i balladen angår, gör denna knappt något

ålderdomligt intryck, och fäste man sig uteslutande vid denna,

skulle man väl snarare förlägga dikten till 1400- än till 1200-

talet.

"Vi kunna nu vända oss till den första ballad, som efter

alla tecken att döma värkiiiien tyckes hafva diktats ungefär sam-

tidigt med själfva den händelse, hviiken den besjunger, nämligen

visan om östgötalagmannen Laurentius Petris brudrof. Inne-

hållet i denna visa, hviiken numera blott tinnes på danska (Gr.

155), ehora den tydligen först diktats på svenska, är i korthet

toljande. >Juncker Laueris» fästmö >lidenn Benedicktt» sättes af

sina fränder i kloster. Sedan Laueris röfvat bort lienne ur

detta, nödgas de för hennes broder »Konge her ByrjaU fly till

^orge, där mannen efter ett lyckligt, men barnlöst äktenskap

aflider» hvarpå hans enka återvänder till Sverige och försonas

med sin broder. Någon samlad framställning af denna kärleks-

historia finnes ingenstädes i vår medeltidsliteratur, och balladen

kan således ej vara bygd på någon skriftlig källa. Visans alla

Mmman än med v&r visa — v. 10 i red. b. ar nämligen intet annat än ett aam-
maadnf^ »f SÖ—89 i red. ft- Det ir dirf5r gansltB troUgt, att datna pusnt
endast I^nnts frSn deu väl f5nt vid midten af léOO-talet författade dikten om
Älbrekta och Margaretas strid.
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Uppgifter ftro likväl fullt historiskt trogna, eburn detta endast kan

kontrolleras genom ett stadium af handlingar, hvilka tydligen

aldriti varit en balladlui lättare tillgängliga. De antagligen redan

på 1200-talet nedskrifna Annales Sigtunenses (Scriptores III 4)

meddela under året 1244: ^Laurentius Ostgotoruin lecrifer rapiiit

sororem rogine Swecie>, och i några på 1400-talet atslutade

klosteranteckningar (Scriptores I 54) upprepas samma notis, ehuru

under året 1245. Konung i Sverige var då som bekant Erik XI,

hvilken var gift med Katharina, den ena af Sune Folkesons och

£iena Sverkersdotters båda döttrar; den andra bette såsom vt

af flera diplom veta Benedicta. Namnen (Laaeris och Bene-

dicktt) äro således fullt riktiga, och det enda misstag, till hvilket

baUadförfattaren hftr vid la^ gjort sig skyldig, är att ban kallar

henne konungens syster, änder det att hon i själfva vftrket endast

var hans gemåls syster. Ett annat likaledes fnllt förklarligt

misstag är, att konungen kallas »Konge ber Byijal». Hftrmed

menas icke, såsom Grandtvig fttrst trodde, konung Birger Magnus-

son, utan tydligen Birger Jarl, hvilken under denna tid var

Sveriges faktiske konung, och som dftrfSr l&tt — sftrskildt då

det gällde att straffa — knnde träda i stället för Benedictas

obetydlige svåger Erik. Att Benedicta varit intagen i kloster,

är väl ej bevisligt, men det förefaller ganska sannolikt, då man

ser de upprepade donationer, som både föräldrarne och systern

göra till nunneklostrens fromma. 1237 gjorde Sune och Elena

en större donation till Vreta nunnekloster (Dipl. I n:r 295), och

det ligger då nära till hands att tänka, att detta skett i sam-

band med dotterns intagande såsom nunna. Den enda kloster-

syster, hvilken omtalas i visan, är »iomffru Sessel-lelle», och

därmed stämmer det förträffligt, att det nyss omtalade donations-

brefvet beseglas af »Cicilia priorissa». Att Laurentius flytt till

Norge, veta vi — såsom redan Strinnholm förmodat (IV s. 315) —
af Saga Håkonar Håkonarsonar, som uppgifver att »lAfrans

frsBndi konÄngsins» 1249 vistades i Oslo, och »var bann pi enn

landflotti ur Svia riki fyrir Eiriki konÄngi ock Birgi jarli.»*

Vidare veta vi, att ban d5tt kort efter detta mdte, ty Benedicta

namnes icke såsom gift i en af drottning Katharina 1250 gjord

donation, genom hvilken Benedicta erhöll Söderköping (Dipl.

' Att hsD tillhörde folkiingnätteu och sUedes vnr konuDgeos frände, göres

trnliet iliiraf, att luiiis bnder FJiilippM Petri nppiikoas bUncl de vid HenevAd
8tapade herrarne.
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I ii:r 377, 387), ocii 1253 är hoii zedan omgift med Syantepolk

Knatsson (Dipl. n:r 404). Ben nysaaftmnda donatioDen visar

ock, att Beo^dicta då (1250) redan försonat sig med sina fränder.

De brott mot den historiska sanningen, som — utom de ofvan

påpekade — vidare förekomma. ai D ytterst obetydliga. I varklig-

heten varade Eeuedictas törsta äktenskap i sex år och icke i

atta såsom visan uppgifver, och måhända var det icke barnlöst,

ty 1293 omtalas värkligen en »Birgitta filia Laurencij iegiteri

(Dipl. II n:r 1085), men dels behöfver denne Lauientius legifer

ej vara densamme som den här f>rnt;Uade, dels kan den ifråga-

varande Birgitta hafva varit hans dotter i ett föregående äk'

tenskap.

Denna historiska trohet i samband med frånvaron af tili-

gftngliga källskrifter, kvilka af balladförfattaren kunnat rådfrå-

gas, tvinga OBS att bånfdra denna visa till 1200-talets siat, då

h&nd«lB«ma inom slftkten ftnnu stodo i friskt minne. Bikten, i

ock fttr sig intressant, vinner natnrligen icke sa litet i vSrde

genom att visa sig vara vår äldsta daterbara ballad.

Det brudrof, som skildrats i denna visa, återupprepades på
sätt och vis i nästa generation, i det att Svantepolks och Bene*

dietas dotter Ingrid 1288 bortröfvades af Folke Algotsson, tili-

hdrande den vilda, i våra ballader så ryktbara lagmanssiäkten i

Västergötland. Äfven om denna uppseendeväckande historia

liat\ a våra medeltidsaujiaier mycket att förtälja, utförligast Kricus

Olai^: aEodem anno — d. v. s. 1288 — mense Martio rapuit

dominus Folche, filius domini Algoti lepriferi Vestsothonim, do-

mi(ellam Ingridenu fiiiam domini Svantepoik, desponsatam do-

mino David Torstenson de Dacia, et cum ea fugit in Norvegiam.

Hac de causa eodem mense captus est dominus Algotus, pater

ejus, et dominus Röricus fräter ejus. Alii autem fratres sni,

dominns Petras Canceilarins, Benedictus et Oarolns fugemnt in

Norvegiam, et a rege Norvegia snnt recepti Eodem anno

— d. v. 8. 1289 — liberati sant a captivitate dominus Algotus

et Röricus filias ejas* Carolna antem fräter ejas Rörici in Lindöd

deeapitatus', nbi lapaerat Ingridem domicellam. Rönens antem

' S<' ock AmnlM S^itiiMiiKf (SeriptoiM m 7) oeh Idoitenuiteekiiingiiiie i

Scriptores II 68.
' Enligrt en annsn appgift (Scriptores I 86) ikedde detta 1S90. Af rykUt

dAreidreib konungens atränghet mot Algotsgönerna. Vita S. Bijmolplli apfglfver
brödernas antal till elfTii, af hvijyka «jn ikoUe kåfvE Jialahii|^its, mea M Anner-
stedt i Scriptores 111, II lö^i.
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tugit in Norvegiam, ubi et mortuus est.» Detta brudrof skildras

i en visa, hvilken föreligger i eii mängd svenska, danska och

norska redaktioner (se Gr. III n:r 180). Den svenska visan

skildrar blott huru, »Falken Albrektson» intinner sig, omgifven af

riddare och sveoner, utanför jungfruns bostad samt huru han

med hennes eget samtycke bortröfvar henne och rider till Norge;

en liten småsven nnderrftttar Ben Jöns (d. v. s. David Thorsten-

son) om rof^et; men anderrftttelsen kommer fdr sent: de älskande

hafva då redan hnnnit nndan. I den norska redaktionen, hvil-

ken förefaller såsom den historiskt mest trovftrdiga, sker rofvet

mot brudens önskan. Hon älskar David Thorstenson, och denne

upphinner värkligen röfvaren, med hvilken han för en het strid,

som dock lyktas med hans nederlag.

Ehuru denna visa nog ingenting innehåller, som direkt

strider mot de historiska fakta, vi kunna kontrollera, gör den

lik\äl ett långt mera romantiskt och mindre värklighetstroget

intryck än visan om Lanrentias och Benedicta. Visans hufvud-

parti, som skildrar riddarens samtal med en af jungfruburens

väktare, är troligen, såsom Gmndtvig förmodar, hämtadt från

»en annen Vise med lignende ^mne: om en nbentBvnt Unger-

svens Ridt til sin jomfm, som havde sendt ham bnd^.» Att

visan icke skrifrits med klostmnnalema eller Enens Oiai såsom

källa är tydligt, ty i så fall sknlle nog flera därifrån hämtade

historiska notiser hafva upptagits, och dess ton hade då ock

blifvit mera lärdt krönikeaitad. Ehuru således efter alla tecken

att döma balladförfattaren endast haft att stödja sig pä tradi-

tionen, behötver visan därför icke hafva diktats samtidigt med
själfva händelsen Af do vittnesmål, livilka anföras i Vita S.

Brynoiphi, finna vi att traditionen om Magims Ladulås stränghet

mot Aigotsönema ännu mot slutet af 1400-talet ej hunnit för-

blekna. Då — såsom strax skall visas
'— dylika brudrofs-

ballader en tid tyckas hafva varit mycket moderna, finnes ingen-

ting som hindrar oss att antaga, att en författare på 1300- eller

1400-taIet med stöd af denna tradition författat den ifrågavarande

visan. Utan att direkt vilja påstå detta, tror jag dock, att ett

dylikt antagande har större sannolikhet för sig än den åsikten,

enligt hvilken dikten skulle hafva författats något så när sam-

tidigt med sjaifva händeisen. En samtida författare, för hvilken

' Mah torde obaerrera likheten med FjolTinemål.
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alla de faktiska detaljerna vid enleveriugen måste hafva stått

fullt klara, skulle svårligen hafva lyckats att till den grad bann-

lysa alla dylika från sin dikt. Om denna skiuvits för en tid,

hvilkon varit fullt förtrogen med händelsen sådan den värkligen

' skett, skulle den troligen icke fått denna rent romantiska form,

och den skulle i så fall nog hafva upptagit ilera historiskt sanna,

men ästetiskt öfverflödiga detaljer. I detta fall är drt i(^ke utan

intresse att jämföra denna ballad med den om Laurentms och

Benedicta. Eiiuru denna är författad af en onekligen begåfvad

skald, finner man dock, att kännedomen om händelsens faktiska

förlopp värkat förlamande på hans behandling af ämnet. Hans

dikt hade otvifvelaktigen vunnit i konstnärlig begränsning, om
den afftlntats med de älskandee lyckligt vfirkBtftlda flykt, men
han viflste, att lagman LanrentinB ddtt i "SoTf^ samt att enkan

återvfindt till Sverige, d&r bon försonat sig med sina frftnder, och

dessa h&ndelaer stodo för honom ännn i så lifligt samband med
själfva flykten, att han icke knnde underlåta att i sin dikt med-

taga fifven dem. Hans ballad närmar sig visserligen därigenom

mer rimkrönikans framställningssätt, men å den andra sidan

gör den af samma skäl ett kraftigare intryck af samtidighet.

Visan om Folke Algotsson, hvars författare icke med ett ord

omnämner hvarken de älskandes vidare öden eller Magnus Ladu-

lås stränghet mot Algotsönerna, ehuru detta dock var ett ämne,

som på det liflisaste sysehsatte .sriiiitnlfjii, förefaller däremot icke

att vara diktad af en skald, hviiken ännu befann sik^ under

trycket af denna faktiska kunskap. För att kunna uppfatta

händelserna med den romantiska frihet, han lägger i dagen, bör

skalden gärna hafva stått dem icke så få årtionden fjärnin.

Åf denna ballad finnes en ganska egendomlig variant (Gr.

181), i hviiken hjälten benämnes »Mognus AUgreffuensonn^, en

tydlig förvrängning af Magnus Algotsson; i omkvädets >Thi Alle-

graifirens sener afif Loland thi bedes om ftedenn» ser Gmndtvig

tydligen med rätta: »De Algotsenner af Getland de bedes om Fre-

deii> d. v. s. de voro fredlöse. Innehållet är t korthet följande.

Medan »Drots her Laomand» (d. v. s. Drotseten David Thorsten-

son) reder sitt bröllop, infinner sig den redan fredlöse Magnus
Algotsson atanför brädens bostad med hundra väpnade män, i

själfva bröllopssalen kommer det till en strid, i hviiken drotse-

ten och hans män stupa, hvarefter Magnus sätter sin forna

fästmö pa sadelknappen och nder bort med henne. Någon strid
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mellan de båda rivalerne, i hvilken David Thorstensson skulle

liatva stupat, har historiskt aldrig ägt runi, ly David Thorsten-

son lefde länpe efter 1288, och vidare var det Folke och ej

Magnus Algotsson, som bortröfvade drotsetens brud. På 1290-

talet tyckes värkligen, såsom Grundtvig påpekat, Magnus Algots-

son hafva begått något röfveri i Västergötland, men att döma
af brefven (Dipl. II n:r 1256 flf.) härom icke af en brud, utan

af vanliga ägodelar, och på grund däraf hade han kastats i fän-

gelse, ar hvilket han lösgafs först 1298; enligt rimkrönikans

uppgift gälde den nyförin&lda drottniog Mä retas företa bön till

konung Birger jnst den fångne riddarens frigifvande.

Denna poetiska relation af fSrloppet vid det ryktbara brnd-

rofvet stöder sig tydligen på en ftnnn mera förvirrad tradition

än den föregående visan, men denna traditions uppkomst ftr dock

ej alldeles obegriplig. Hufvudpunkten i hela denna historia var

naturligen att den mäktiga västgötasläkten råkat ut för konun-

gens vrede och drifvits i landsflykt,^ därför att en medlem af

släkten förbrntit sig mot den då nyligen stiftade lagen om
kvinnofrid. Af Algotssönerna erinrade man sig kanske lifligast

Magnus, emedan denne under en längre tid försmäktat i ett

hårdt fängelse och befriats ur detta vid ett tillfälle och på ett

sätt, som voro eiinade att fästa hans namn i samtidens minne.

Det är därför ganska möjiigt, att inom några årtionden en tra-

dition utbildats af det innehållet, att han och ej Folke föröfvat

det ryktbara brudrofvet samt att hans hårda tangensknp varit

ett straff för detta brott. En följd däraf blef då, att hans namn
insattes i visan i stället för broderns. Den redaktion af denna»

i hvilken Magnus uppträder såsom hjälten, är likväl så pass

olika den förut näranda, att man trots öfverensstämmelsen mellan

flera enskilda strofer bar svårt att betrakta dem såsom endast

varianter af samma visa. Snarare synas de vara tvänne olika,

oberoende af hvarandra diktade visor, hvilka likväl genom äm-
nets likhet sedermera invärkat på och lånat strofer från hvar-

andra. I hvarje fall förefoller visan om Magnus Algotsson vara

mera romantiserad och mera påvärkad af andra rent fabulerade

bmdrofsvisor äii balladen om Folke Algotsson. Ett dylikt, ohi-'

storiskt halladmotiv, som här smugit in, är uppgiften att Mag-

nus såsom barn varit trolofvad med diktens hjältinna, att han

' Denna tanke attryckes bär också ganska tydligt genom omkvädet (se of?an}.
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sedan drifrito i landsflykt och att hon under han» bortovaro

bortlofvats åt en annan.

Samma motiv återfinnes icke dess miiidie i en tredje visa,

hehandlande samma tilldragelse, Herr Mattis 0(j Stolt Ingefred

(Gr. 179). Äfven här äro de iyra bi Ddt lua Herr Mattis, Herr

Karl, Herr Falquor Loumandsson ocli Herr Borial ffirklarade

fredlöse; något skäl angitVes icke — sden herre vor vorden vred»

— men fredlösheten är icke en följd af bradrofvet, ty detta för-

lägges senare i tiden. Att Algotssönerna afses med diktens fyra

bröder framgår af namnen. Folke bär sitt vanliga bailadnamn

Falquor LovmaodBaan (d. v. b. Folke son af Isgman Algot),

hans broder Karl återfinnes äfven, och i »Herr Mattis», hvilken röf-

var bruden, hafva vi troligen en förvrängning af den föregående

visan »Herr Magnus»;^ »Berjal» ftr en sammandragning af »Birger

jarl», hvarmed naturligen icke den bekante statsmannen kau

afses, utan troligen den Birger Filipsson, som 1280 afrättades

af Magnus Ladulås och hvilken i folktraditionen tyckes hafva

tVirblandats med Algotssönerna (se nämligen den sedan omtalade

visan om Karl Algotsson), lunehaliet i balladen oiu Herr Mattis

är följande. De fyra bröderna äro fredlöse. Innaa Mattis flyr,

infinner han sig hos stolt Ingefred och tvingar henne att fly med
honom från Sverige, som det synes från den brudgum, som

v&ntar henne; eeglen hissas, och de resa bort Öfver sältan sjö.

Den tradition, från . hvilken denna visa utgår, är redan be-

tydligt förvirrad och synes redan vara påvärkad af en annan

folkvisa. I strid med historiens uppgift är fajälten redan fredlös

på grund af konungens vrede, och såsom fredlös man röfvar

han sin brud. Likheten i situationen mellan denna visa och

visan om Rane Jonson är påfallande. Kane, Erik Glippings

trolöse kammarsven, är fredlos; konungen är vorden dem vred

— heter det i en visa om de fredlöse. Rane infinner sig då

hos sin älskade. Mot hennes och föräldrarnes vilja tvingar hau

— liksom Herr Mattis — jungfrun att följa honom i lands-

flykten. Öfverensstämmelsen mellan denna dikt och visan om
Herr Mattis äro så stora, att de båda balladerna förefalla nästan

' En möjlighet iir afven, att — såsom GrunJfvig förmodar — Mafhiag

Thynesson afses. Han var gift me<l en syster tili Ingrid Svantepolksdotter vid

namn Ingegerd. De bagge syitrarnea likljodande namn skulle i så fall bafva åstad-

kommit fötvixlittgen. Man viwte, tXi en af Svantepolks döttrar bortröfv»ta; Tidar»

kunde man, att en af dem Tuit gift med Herr Mittis, och BlatMtoen Uef, att Herr
Matti» röfvat »in brnd.

Ui*U ndskrift 1891 S2
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aåsom varutnter af samma visa, d. v, 8. inoehållet synes till

största delen vara htotadt från Eane Jcmm» Gi/termaal (Gr.

148), men namnen från någon ballad om Algotssönemas kloster-

ruf. Troligen är det denna visa om Herr Mattis, som påvärkat

den nyss omtalade dikten om Magnus Algotsson, livars hjälte

likaledeb skildras såsom fredlös redan före själfva brudrofvet.

Egendomligt nog «äro visorna om Hane de enda, om livilka vi

med full säkerhet veta, att de under medeltiden sjungits i Sverige;

detta uppgifves nämligen nttryckligen af £rica8 Olai (Scrip-

tores II 67).

På grand af det» jag b&r anfört, ir det tydligt, att de båda

sistnämnda visorna svårligen kunna betraktas såsom några hi-

storiska aktstycken, utan att de i stället måste antagas bero på
en sen ock förvirrad tradition. Detta framgår ännu tydligare,

om man undersöker några därmed besläktade ballader.

Inom medeltidens episka literatur var brudrofvet ett gärna och

ofta behandladt motiv; konungadottern lockas ombord på ett

fartyg af den till köpman forkiädde älskaren, hvilken vanligen

där gifver henne en sömndryck, hvarpå hon af honom ^»ortföres

till främmande land. Renast förekommer detta motiv i den

populära visan om Valivan, men det återfinnes äfven i balladen

om Rudhegull (Gr. 124, Arw. 24), som dessutom ger oss ett

karaktäristiskt exempel på Grondtvigs lätthet att historisera

rent romantiska ballader. Rudhegull Öfverenskommer med »Inga

lithen», att hon skall i'änta på honom i femton år. De femton

åren äro nästan tilländalupna, och Rudh^ll har icke åter-

kommit; då besluta Ingas bröder att gifva system åt den rike

Herr Tool I, men på själfva bröllopsaf^onen kommer Rudhegull

seglande, bruden går ned till Sjöstrand, »stiger i skeppet in» och

— slutar dikten

Jungfran hon somnar i ekeppsms famn,
Hon vaknar ej förr In i tredje kutigaland.

Början på denna dikt är högst omotiverad. Wollemor (eller

Kong Wollemor; sv. Kong Walmar) samt Rosengar (sv. Rudhe-

gull) spela gttldtaffel med hvarandra, och Wollemor tappar, under

det att Rosengar vinner. Då frågar Rosengar, hur länge Hylle-

lylle (svenska Inga) vill vänta på honom; sedan hon svarat:

femton år, fortsätter visan på ofvan angifna sätt. Som man
ser har Wollemor just ej mycket att göra i viean, ur hvilken
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han förBYiDDer efter dessa inledniDgsstrofer, ehara ided tydligen

vftntar, att detta t&rningsspel skall blifva af betydelse fS5r mo-
tivets utveckliDg. Gnmdtvig har emellertid >f\Diiidet sig befejet

at antaget visans Wollemor vara konung Yaldeinar I och dess

Rosengar en dansk riddar Rotingarus, af h\ai8 biografi intet

annat är bekant, än att han undertecknat ett diplom. Nu har

visans Wollemor tydligen intet med Valdemar T att skalfa.

Viisan tinnes nämligen äfven på ett annat ställe i Grundtvigs

samling (n:r 72), utan att Giandtvig egendomligt nog observerat

sammanhanget mellan dessa bada visor. Balladen btuiar här

med att unge Herr Tuor och stolt Selffuermuor leka guldtaffel;

under det att de spela, lofvar stolt Selffuermuor Herr Tuor att

vänta på honom i åtta år. Då dessa förgått, lofva hennes

fränder henne åt »den rike grefven», hvarefter dikten forts&tter

ungefär såsom den nyss refererade. Hftr finnes det sammanhang

mellan böqan oeh forts&ttning. Bet är jnngfrans k&riek, som

åt spelets insats. Då ungersvennen vnnnit, lofvar jnngftrnn ho-

nom att troget vänta i åtta år. »Wollemor» — ett namn, som

eedan af en okannig afskrifvare eller sångare åndrata till Kung
Wollemor — är således intet annat än jungfmns namn, när-

mast motsvarande »Selffuermnor». Det är sant, att namnet i

visans senare del blir Hylle-lylle, men detta beror tydligen på,

att två varianter af samma visa, hviika varianter haft olika

namn pa de uppträdande, här rakat i beröring lued hvarandra.

I den svenska versionen är detta ändå tydligare. Jämte den

nyss omtalade namnförväxlingen förekommer där äfven en annan,

i det att »Rudhegull» på ett ställe ändras till ^Lagman». Da
nu detta genomgående är hjältens namn i en annan variant,

framgår häraf tydligt den invärkan, som de olika varianterna

haft pa hvarandra.

Men det har sannolikt ock varit en växelvärkan mellan

dessa visor och balladerna om Algotssönerna. Att Herr Mattis

bortför sin fästmö öfver »sältan sjö» — och icke ridande såsom

Folke Algotsson — beror nog på inflytande från dessa ballader, och

sannolikt är det samma inflytande, som r5jer sig däri att Magnus

Algotsson först efter en längre bortovaro återvänder till sin brud

samma afton, hon firar sitt bröllop med en annan; i dikten om
Folke Algotsson är jn David Thorstensson ej ens närvarande,

och om något bröllop är icke tal. Men äfven ett motsatt in-

flytande torde spåras. Så rymmer unge Herr Taor och jungfru
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S0lfiueTma<»r till Norge — tydligen «d raminiacens från Folke

Algotiflons historift. Vklaro hafv» de uppträdande ofta namn,

hvilka antagligen äro fdrvrftiigningar af de historiska. Hjälten

kallas ofta »Lagman», hvais upphof vi sannolikt hatVa att söka

i sFolke Lagnianssonj>: i den försmådde älskarens naniti, »Herr

TooU eller »Herr Tor», igenkänna vi troligen »Thorstenssun>; eller

/lorsien», hvilket senare namn blifvit den danske drotsetens i

den norska versionen af visan; hjältinnans namn »Inga» skiljer

sig änna mindre från det historiska »Ingrid».

Af dessa bradrofiTiior förekommer en mångfald varianter,

af hvilka jag h&r endast vill omn&mna en, emedan den af

Arwidwon förklarats vara »enligt alla k&nnetecken en af

våra äldsta folkvisor», nämligen Hcarald oék ung Thor (Arw.

170). Denna hOga ålder får sig visan tilldelad förmodligen

bktt tillfSljd af det yfrerboma språket samt de inlagda invo^

kationerna till Odin och Thor. I själfva värket är visan blott

en dålig omskrifning af en ballad om Algotssönernas brudrof,

skrifven på iTOO-talet af nagun Imltiard författare af samma
lirci ära skola som den, hvilken diktat den urkraftiga kämpavisan

om Grimborg, som sa länge fått gälla såsom en af våi-a aldra

äldsta folkvisor, under det att den i värkligbeten är en bland

de yngsta.

Men visan om Algotssönernas brndrof har invärkat äfven

på en annan visa, hvars historiska innehåll man egendomligt

nog aldrig betviflat; t. o. m. våra gmndligaste häfdatecknare

hafva upptagit den såsom historisk källskrift. Enligtden vanliga

uppgiften skulle den mäktige Suné FolhtBon (väl omkring 1210)

hafva bortröfvat Helena (Elena, Elin), Sverker II:s dotter, ur Vreta

kloster, hvarefter de vid hvarandras sida fört ett hugst olyckligt

samlif, som först upplösts genom Helenas död. Enligt min

mening är den visa (Gr. 138), hvarpa denna historia grundar

sig, skrifven så pass sent i medeltiden, att den ej förtjänar

någon tilltro. Den är icke blott behäftad med en mängd bisto*

riska fel, utan såsom jag tror, bvad själfva händeisen angår,

fOrst i senare tid uppdiktad.

Sune Folkeson har enligt min mening aldrig röfvat Elin

Sverketsdotter ur Vveta kloster. Mig veterligen är Messeniua

den förste, som inrangerat händelsen i vår historia, och han

stöder sig tydligen endast på visan, som af honom ock anföras.

Denna har också sedermera förblifvit uppgiftens enda hemnl.
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Medeltidsannalerna, som omDämna både laginan Laurentius* och

Folke Algotssons brudrof, nämna intet om Sune Folkesons, ehuru

denne var en under den äldre medeltiden mycket bekant person-

lighet, hvilken ofta omtalades. Det som redan från början väcker

var betänksauihet, är, att — under förntsättnine af visans hist i-

rislvR trohet — nionnoder, mor och dotter drabbas af sam ma
öde: Sune Folkesoii bortröfvar Helena, deras dotter Benedicta

bortröfvaa af Laurentius, och hennes dotter Ingrid af Folke

Algotsson. Samma historia återupprepas i tre generationer af

samma ätt, och man erinrar sig dftnrid ovilkorligen den kända

teodensen hos lusdeltidens epos— jag tänker närmast på Frank-

rikes Chansons de geste — att med obetydliga variationer an-

ända samma hfaidelser, som nrspmngligen bOrt till hjältens

historia, äfven för dennes senare uppdiktade faders och sons

poetiska biografier. Äfven här tyckes en dylik rekapitalation

föreligga af de dikter, som skrifnts om brndrofven i ättens båda

senare generationer.

För det första förefaller det föga troligt, att Snne Folkeson

ens behöft bortröfva Helena för att få henne till sin maka.

Hans fader Folke hade tydligen varit konung Sverkers mäktigaste

anhängare, och han hade i slaget vid Gestilreu stupat vid dennes

sida. En förbindelse mellau badas barn borde således hafva betrak-

tats såsom ett i allo lämpligt politiskt parti, hvilket icke alls behöfts

inledas under sådana omständigheter, som visan skildrar. Dennas

uppgift, att Helena blifvit ej Sunes maka, utan hans frilla, är

rent absurd, då ett dylikt förhållande tydligen förbjudits redan

af hennes börd; hon var ju konung Sverker» dotter och konung

Johans syster. Att de värkligen varit gifta, intygas dessutom af

bevarade bref (Dipl. 295 och 302). Någon broder Knut ägde

Sane såvidt man vet icke. Denne kan nu visserligen hafva

existerat, ehnm han ej omtalas af historien, men det, som gör

ett dylikt antagande mindre sannolikt, är, alt de verser, i hvilka

denne Knut förekommer, helt enkelt äro tagna från visan om
Lanrentins och Benedicta. öfveransstämmelaen blir ännn mera

talande, då vi observera, att det är samma kloster (Vreta), nr

hvilket både mor och dotter röfvas, båda gångerna af tvänne

brOder, hvilka yttra precis samma sak. I ena fallet säger sig

Lanrentins — med fall rätt — fhikta Birger jarl, i det andra

fallet påstår sig Sune frukta konunsr Magnus hämd. Här stöta

vi på en serie af historiska misstag. Såsom Helenas iader upp-

Digitized by Google



302 HBNEIK SOBOOK

gifves i visans alla redaktioner konung Maiiiuis, och icke såsom

i värkligheten konung Sverker. Denne Magnus förklaras vidare

aflida i Upland af sjukdom, änder det att Sverker stupade på
ett slagfält i Västergötland och Magnus Ladulås, som tydlijpo

atses, dog på Visiugsö. Den fruktan för konangens hämd, som

visan uttalar, passar dessutom naturligen vida bättre för Birger

jarU och Magnus Ladalås tid än för Sverkers, enär dessas sträng-

het i apprätthållandet af kvinnofriden outplånligt måste hafva

fäst sig i eftervärldens minne, under det att däiemot samma
edsörelag enligt den vanliga och väl riktiga åsikten ej ens exi-

sterat nnder Sverkers regering. Konungen sSges vidare äga tvenne

döttrar, Elin, diktens hjältinna, hvilken gifvits i kloster, och

Karin, hvilken skulle tför landet stå» d. v. s. ärfva riket. Denna

uppgift är absurd, enär Sverker som bekant etterlemnade en

,
son, hvilken ock ärfde riket, under det att han däremot icke så

vidt man vet ägde någon dotter Katharina. Denna är tydligen

hämtad från Laurentius' ocli Benedictas historia. Benedictas

föräldrar ägde värkligen tvänne döttrar, af hvilka den ena röf-

vades ur kloster, under det att den andra, Katharina, blef Sver-

ges drottning. Men äfven Elin är kopierad från de senare ballad-

l^ältinnoma, och löjligt nog från båda. I likhet med sin dotter

Benedicta är hon gifven i kloster, i likhet med sin dotterdotter

Ingrid är hon däijämte förlofvad — med konungen af »Spanie-

land» — hvilka uppgifter åtminstone blott med svårighet kunna

förenas. Att visan om Sune är diktad senare än visan oro

Laurentius, framgår vidare af Elins profetia pa dödsbädden, att

en af hennes döttrar skulle liksom hon röfvas ur kloster, och

namnet Magnus antyder, att balladen är senare äfven än i olke

Algotssons brudrof. Den hänsynslösa kraft, med k vi I ken Ma^i-

nus Ladulås vid detta tillfälle uppträdde, gjorde naturligen, att

han framför alla framstod för folkfantasien såsom dea kränkta

kvinnofridens hämnare. Då vår visa begagnar sig af denna typ,

bör den gärna vara diktad icke så få år efter balladerna om
.

AlgotssOneroa. Själfva skildringen af klosterrofvet beror tydligen

på en sammanblandning af de båda andra balladernas framställ-

ning. Liksom Benedicta röfvas hjältinnan nr Yreta kloster,

men liksom vid Ingrids bortröfvande — sådant detta skildras i

balladen om Magnus Algotsson — uppstår det en het strid mel-

lan röfvaren och hennes försvarare. Då bruden — såsom i den

nyssnämnda balladen — bortröfvas midt ur bröllopsskaran, är
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en dylik strid fullt naturlig, men luir är den reuL urnalig. I

nunneklostret är Elin nämliijen omgifven af en vakt af — tolf

svenDer, hviika stupa till hennes försvar liksom David Thursten-

sons män stupat kring Ingrid Svantepolksdotter. Författaren

liar i sin kompiiationsifver förbisett den motsägelse, i hvilkeD

han här invecklat sig, ty en vakt af tolf man inne i ett nunne-

kloster omedelbart utanför en nunnas cell har naturligen aldrig

funnits.

Ehuru jag således tror, att denna ballad diktats långt efter

de båda andra samt med dessa såsom mönster — att döma af

den någpt bigotta och moraliserande tonen först mot 1400-talet8

slut — så ftr den dock möjligen icke utan afZ historisk betydelse.

Det förefaller nämligen ej alldeles otroligt — ehuru detta natur-

ligen endast gissningsvis kan yttras — att Sune Folkesuus ka-

raktär kopierats från någon äldre, nu ftiriorad visa om Folke

Algotsson, hvari äfven skildrats hjältens och hjältinnans lif rffe7^

en leveringen. Så vidt vi af de sparsamma historiska underrättel-

serna kunna gissa oss till, tyckas Algotssönerna hafva varit syn-

nerligen vilda naturer, och det är därför ej alldeles oantagligt,

att Folke Algotsson ursprnim^ligen stått modell för balladens

kaxaktäristik af den brutale och ntsvfifvande kvinnoröfvaren.

Huru lätt en person kan göras till hjälte i en ballad, med

hvilken han ursprungligen intet haft att ska&, hafva vi sett af

visan om Magnus Algotsson; ett annat exempel känna vi från

åen bekanta dikten om Magnus och Sjöjungfrun^ hvars hjälte

— dock troligen först på 1700-talet — identifierades med Gustaf

Vasas sinnessjuke son. Ett nytt exempel harpa äga vi i on ännu

ej omnämnd ballad, hvars hjälte är den förut omtalade Folke

Algotsson, ehuru denne i värkligheten tydligen intet haft att

skaffa med den i den ifrågavarande balladen skildrade tilldiägel-

sen, nämligen visan om Folke Lovmandsan og Drowmmg Helvig

(Gr. 178). Falkuor Lovmandsen är en ung riddare, som med

höfviskhet och tukt tjänar i konungens gård, älskad af hvaije

fru och mö, men mest af drottning Helvig. Konungen, hvars

svartsjuka väckes, låter fängsla honom och kasta honom i eu

spiktunna. Riddarer bedyrar högt sin oskuld, men — låter

vifan honom säga — skall jag dö i dag, gör jag det hälst för

drottning Helvig. Drottningen, som likaledes i tukt och ära

älskat den unge riddaieii, visar sedermera hans minne den största

heder, i det hon följer hans lik till grafven samt anslår tuaeo
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mark till mässor tur lians själ. Dikten slutar med att drott-

ningen inför konungen intygar renheten at sin 1 ijelse för Falk-

uor, hvarefter hon ufverväldigad af sorg aiiider. Åtminstone

redan pä 1500-taiet ansågs denna ballad behandla en tilldra-

gelse ur den danska historien och förmodades syfta på Valdemar

Atterdag och dennes drottning Helvig, men, som Grandtvig visat,

häntyda namnen obestridligen på Magons Ladulås och dennes

drottning Helvig. Det är af hans bevisning klart, att åtminstone

balladförfattaren tänkt sig, att tilldragelsen timat i Sverige, men
det synes mig kanna starkt ifrågasättas, om ieke visan ändå

skildrar en rent fingerad händelse. De faktiska uppgifterna

passa ej alls in i Folke Algotssons historia, och äfven efter de

mest halsbr\ t.uidr LMssniiisar kan Grundtvig ej aflägsna de skä-

rande mdtsatiserim mellan dikten och värklighet^n. Att Folke

skulle hafva afrättats af Magnus Ladulås, är åtminstone ytterst

osannolikt, enär de historiska skrifterna, som eljes med sådan

utförlighet redogöra för Algotssönernas öden, ingenting innehålla

därom, och om han också skolie hafva afrättats, så hade anled-

ningen varit hans bmdrof och icke någon kärlekshandel med

drottningen. Under det att denna folkvisa ingenting känner om
Folkes förhållande till Ingrid — hvilket är taktiskt — känner

historien intet om hans böjelse för drottniofi; Helvig. Att döma

af de sparsamma notiser vi äga, tyckes förhållandet mellan ko-

nungen och drottningen hafva varit godt, och så mycket är hi-

storiskt säkert, att Helvig — i strid med balladens uppgift —
öfverlefvat konungen. Visan nämner intet om något föregående

kvinnorof; Falkiim bar ständigt lefvat vid Iwjfvet såsom drott-

ningens svärmiskt häugifne beundrare, ocli intet mer än namnet

erinrar om den från historien och balladen bekante kvionoröfva-

ren Folke Algotsson. Det vill redan häraf synas, som om balla-

den nrsprangligeo handlat om andra personer och först senare

satts i samband med de historiska namnen.
^
Denna gissning

öfvergår nästan till visshet, då vi betrakta en skottsk ballad

Yaung WaterM (Ghild n:r 94), hvars likhet med folkvisan om
Falknor Lovmandsen oob Drottning Helvig både Gbild och jag

oberoende af bvarandra appmärksammat.

Balladen om Karl Algotsson (Gr. 182) stöder sis dMremot

troligen pa en historisk tradition, om än denna redan trnii bur-

jan varit tämligen förvirrad. Såsom Gmndtvij jissar. hatVa här

tväone händelser sammanblandats. Man minnes, att några herrar
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af folknngasläkt 1278 öfverföllo och fängslade konungeDs svär-

fader/ under det att denne vistades i Västergötland, samt att

Birger Filipsson m. fl. tvä år därettei halshöggos till strati" töi-

detta öfverfall. Tin år senare halshöggs Karl Algotsson såsom

medhjälpare i broderns klosterrot'. Det är dessa båda händelser,

som sammanblandats, i det lalladförfattaren låter Karl Algots-

son gå till döden, därför att den djupt förolämpade konungen ej

kan förlåta, att fången en gang öfverfallit och fängslat honom

sj&if.^ Sannolikt är äfven en tredje besläktad händelse sam*

manrörd med de båda andra. Bland dem, hvilka bönföllo om
nåd för den lifdömde, uppträder äfven en Knut Mulle, i hvilken

Grondtvig troligen med rätta igenkänner den Ragnvald Male,

IiTilken 1298 — samtidigt med det att Magnus Algotsson lös-

gafs nr f&ngelset — erbdll ersättning af Uagnns* släkt fSr den

skada, han tillfogat honom. Det är därf5r ganska antagligt, att

Ragnvald Mnle, som ja var målsägande mot Magnns Algotsson

i den sak, på grand af hvilken han fängslats, na — sedan släk-

ten försonat honom med böter — lagt sig at för den fångnes

fHgifvande och att detta i traditionen sammanblandats med de

försök, som af Algotssönerne åtta år tidigare gjorts att få Karl

Algotsson befriad frän det honom ädömda dödsstraffet. Sarati-

dig med själfva händeisen kan en ballad, som gör sig skyldig

till sa grofva misstag, tydligen icke vara.

Från denna grupp af ballader vända vi oss till dem. som

handla om konung Valdemar orli drottning Sofia. Under det

att dessa dikter af äldre författare ansågos syfta på Valdemar

Atterdag, har — som bekant — Grundtvig sökt ådagalägira, att

de i själfva värket afse Valdemar den store och dennes drott-

ning. Ehara denna tolkning allmänt antagits vara riktig, så

är den enligt min mening icke dess mindre falsk. Såsom jag

na vill gå att visa, hafva de flesta af dessa ballader nrspning-

ligen handlat om Valdemar Biigersson i Sverige och dennes

drottning Sofia samt, först sedaii de ^fverförts till Danmark,

knatits till Valdemar den stores person; då slatLigen typerna så

' Konungeo gjälf hade enligt Rimkrönikans unpgift p& ett liknande sätt till-

f&n«atagita af Ped«r Poiw. Dtmä hindtlw -tynet nir luiva ftrUuidili mod étm
i texten näinda.

* Enligt visan sitter Herr karl fängslad i Stockholm, och rimkrönikan upp-

icifvcr, att de ftngelMle folknngenie aiadts till StookholD, >inssn eth tom wid
Non-p brc nrh där hlpfvo åf oclc halshugpn. Den Itietoritke Herr Karl Ucf
däremot afrättad pä Lindö i Östergötland.
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småniDgom utbildat8, ökades cykeln med en eller flera i Dan-
mark, skrifna nvtljkiHinj^ar.

Den äldsta af dessa Valdemarsvisur oih den, som nog ätVen

bäst åskådliggör den af mig uppstålda meningen om dikternas

uppkomst, är balladen om Valdemar och Tova. Den isländska

versionen ^ af denna (Islenzk Fornkvseåi II, 188) har i korthet

följande innehåll. Konungens frilla Téfa får veta, att Valde-

mann gift sig med »Saffaralin i pdioaey». På älskarens fråga,

hora hon ämnar ställa aig till hans nnga brud, svarar hon, att

hon vill älska henne såsom sin egen son Kristof&ms. Då ko-

nungen sedermera beträffande Tofa framställer samma fråga till

Saffaralin, svarar denna, att hon vill älska henne, såsom hon

äUkar nlfven i skogen. Därefter lockar hon T6fa in i en bad-

stuga, där hon bränner henne till döds, livarvid sonen Kristo-

forus gör fåfänga försök att befria henne. I sin förbittring öfver

denna illgärning uti'opar konungen:

Betri var hiin T6& min i nåtteerki sin,

en ])u, SiifEaraUn, i Sviarfkjum |>fn.

Därefter förskjuter han drottningen, hvarpå visan slätar:

AÖra festi haun friina ser,

Kristin var hiin nefnd fyrir mér.

Af historien framgår, att Valdemar den store aldrig for-

sköt sin hnstro, såsom visan nppgifver, och den omständigheten

att hon äfven nnder sin makes sista lefnadsår skänkt denne barn,

häntyder på ett fortfarande godt förhallande dem emellan. Ej

häller gifte han någonsin om sig, enär drottning Sofia öfver-

lefde honom. Att han ägt en frilla Tova, hvilken var moder

till hans omkring sju år före giftermålet födde son Kristoffer,

är sant, men ingenting antyder, att han äfvea efter sitt gifter-

mål fortsatt sin förbindelse med henne.

Den bildf som folkvisorna gifva af konungens och drott-

ningens karaktärer, är, såsom Steenstrup (Vore Folkeviser s. 229)

ådagalagt, alldeles stridande mot verkligheten. Drottningen skil-

dras såsom ytterst hämdgirig och svartsjuk, och konnngen fram-

står såsom typen för en äktenskapsbrytare, hvilken med sin

liderlighet förenar en brutal grymhet. »Saaledes— yttrar Steen-

' Afveu Gnin(ltvi(? aneer, att åtA iiländtka Tcnioncn åtexger viaan i en
sannerligen ursprunglig form.
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strup — findes i denne Vise kun een Ting at vjei*e rigtig, nem-

lig Peisonernes Navne (eller dog flere af dera); Be<?ivenheden

selv er ubekröeftet eller t allerheie^te Grad usaiuisynlig, eftersom

alle au dre historislie Opiysninger bringe os til at opfatte For-

holdet mellem de handleude Personer paa en hel auden Maade.»

Men det fasDS äfven ett annat nordiskt konungapar med

samma namn, och pk detta passar visornas karakteristik vida

b&ttre. Af medeltidens nordiske konnngpir var Valdemar Birgers*

son kanske den mest ökände äktenskapsbrytaren. Ej blott att

han begick det i samtidens ögon fasansfulla brottet att pläga

köttsligt umgänge med sin svägerska, ntan hans egen och som

det synes fällt sanningsälskande broder Bengt intygar själf, att

den då afsatte konungen lefde samman med de »nslaste k^nnnor»

samt att hau genom sin liderlighet väckte allmän förargelse

(Dipl. n:r 798). I saimna 1285 daterade bref nämner härtigen

— hvilket för denna undersökning är af vikt — att Valdemar

för dylika förbinda i srrs skHll förskjutit sin lagliga hustru. De

gottiändska franciskanermunkarnes kronologiska anteckningar

(Scriptores I, 41) upplysa oss om namnet på den kvinna, för

hvilkens skall Valdemar öfvergaf sin maka. Under året 1279

uppgifves det: >Resignavit Dominas Valdemanis rex partem snam

de regno ad manus flratris sni regis Magni et in Daciam propter

qnandam Ghristinam recessiti. Att denna Kristina verkligen,

såsom visan uppgifver blef hans laggifta hustru intygas uttryck-

ligen af EMkskrönikan:

Ok han var sidan j Danmark qwänter

ok war aff krononne wel belänter

Tbo matten hona ey louger agha

fore Bk&pno lagh ok dödzens plagha

The frw bon heet CristiDa

sidban fik han eoa heet Katrina.

Visans alla uppgifter om konungen vinna såledés en lika

fullständig som oväntad bekräftelse af Valdemar Birgersons hi-

storia. Vi vända oss nu till drottningens person. Valdemar

Birgerssons drottning var en dansk* prinsessa. Sannolikt är det

på detta förhållande, som visan syftar, då den uppgifver, att

Valdemar gift sig med »Sufikralin i Odinsey», och säkert är,

att Sofia vid det tillfälle mordet på Tova sker uppfattas såsom

drottning i Sverge: bättre var Tova i sin enkla natuUäkt —
säger konungen — än du i ditt Svea rike. Att således den
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svenska drottDing Sofia åsyftas i vigan, torde ej kunna tör-

nekas; nu kan det frågas: ]uissar hennes där gitiia karakteristik

också med den verkliga drottningens? Att på åi- sparsamma

historiska underrättelserna från denna tid bygga uägon karak-

teristik, är naturligeu ej lätt, men hvad nu först drottning^DS

svartsjaka beträffar, så synes verkligen Erikskrönikan gifva en

antydan om denna egenskap. Hon sftges haiVa älskat konungen

högt (ed. Klemming» sid. 15), och kennes tillstånd, sedan kon

Hit yeta konongens kärlekshandel med Jntta, skildras af kro-

nisten med följande ord:

Thager drotningen fik thet vitha

rödb ok bleek ok luauga lita

fik hon B fliii& vina kynder

wy the Boi^h iak aldieg iorwinder

sagde henne [Juttas] syster ve er mik ee

at hon skulle noger tid Swerige see. (a. a. a. 22.)

Direkt grym tyckes hoiv ej hafva varit, men genom sia

skarpa tunga hade hon gjort sig oerhördt hatad, och af rim-

krönikans framställning att döma tyckes förbittringen i landet

nästan lika mycket hafva våndt sig mot henne som mot Val-

demar. Magnns Ladulås gifver henne enligt nyssnämda fram-

ställning den hnfvndsakliga skalden till oenigheten mellan brd-

dema:
i haffnen gioirt ider hostru vilia

Thet i driffnen mik for etii haat

hon halp ok til thet mesta hon gnat.

Efter Valdemars fall var det hennes fiender, som koranio till

väldet, och det är ytterst rimlijit, att hennes dåliga egenskaper

af dem öfverdrifvits och att hon därjämte fått sig åtskilliga nya

pådiktade.

Denna visa vandrade sedermera till Danmark, där man
naturligen lätt förleddes att identifiera dess Valdemar och Sofia

med det danska konnngaparet med samma namn. Na visste

man, att Valdemar den store ägt en frilla Tova och en oäkta

son Kristoffer och därfdr fogade man in dessas namn i stållet

för dem, hvilka den svenska visan haft och hvilka förmodligen

varit andra. Att visan urspmngligen varit svensk, torde efter

den föregående utredningen icke kunna bestridas, och någon annan

antaglig förklaring af de i den svenska historien icke passande

namnen Tova och Kriöiotier synes ej heller kunna gifvas. äjäifva
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h&Qclelfleii förefaller vftl fkntastitk för att verkligen hafva pas-

seraty och visan diktades nog ej keller i Sverige förr än Valde*

mars och Sofias lif ledaa börjat omgifvas af ett-visst romantiskt

skimmer; den danska bearbetningen är natarligen ännu senare.

Emellertid är det från denna den i Sverige upptecknade redak-

tiouen af visan liäisLammar.

Om Sofia handlar antapii^en ock en annan visa, som hit-

tills — äfven af våra historiker — allmänt ansetts åsyfta Val-

demar den stores dotter Richissa; i stället att skildra en till-

draorelse från 1210 beskrifver den, såsom jag tror, en händelse

tran 1260. Visan (Gr. 137) redogör först för, huru den svenske

konungen genom en ambassad till det danska hofvet friar till

>danerkonangens» dotter — namnet nämnes ej. Under stora

festligheter föres prinsessan tilt Sverige, hvarvid hennes högmod

dock tager sig ett uttryck i de bekanta rimparen:

»Vor ieg paa miu faders land,

da finge ieg Imnn oc kienre>«ttead.»

Ther-till svared thi saenike fraer:

»I ferer oss ingen iedske seder 1

Sadell aff solf? fnnrYlflrnc mile:

öaa pleier di suenske fruer at ride.»

Egeudoiiiligt iiog har man ej uppmärksammat den slående

erensstämraelsen mellan visans skildring och Krikskrönikans

h ainstallnincr af Valdemars frieri och giftermål, utan föredragit att •

hänföra viaan lill Erik Knutssons 1210 firade biläger med Ri-

chissa, om hvars detaljer historien ingenting meddelar. Visans

skildring är hållen i så pass allmänna ordalag, att man — från-

sedt den ledning man äger i rimkrönikan — kan gissa pa hvarje

dansk prinsessa, hvilkcn gift sig med en svensk konung. Men
en uppgift passar endast in på Sofia. Den svenska ambassaden

framför nämligen enligt visan sitt anbnd till prinsessans fader

»danerknngen». Richissa bortgiftes däremot af sin broder, 28 år

efler faderns död. Enligt rimkrönikans väl tillförlitliga upp-

gift lAt Birger jarl fria för sin son Valdemar, medan prinses-

san Sofias fader konung Erik ännu var i lifvet, ehuru den blif-

vande brudgummen då endast var på sitt tionde år. Krönikan

omtalar vidare, huru jarlen på det präktigaste utrustade en am*
bassad af riddare och svenner, hvilka af konnng Erik fingo »blid
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och god antswarv. Sedan fördes prinsessan »rftnliga til landa

uiz store tVvizd for vtan wanda, iiiz invkin heder ok invkiu tukt».

Bröllopet firades pä det mest statliga sätt, och den gamle krö-

iiiketorfattaren blir nästan vältalig, da iian beskrifver all den

prakt, som därvid utvecklades. Detta biläger bör gärna hafva

fäst sig i folkets minne, och en skildring af frieriet och brud-

färden lämpade sig ja icke illa för en balladförfattares penna;

de bittra ord, med hvilka dikten afslutas, visa att dikten ned-

skrifvits på en tid, då drottning Sofias högmod redan hunnit

blifVa en nationell trosartikel. Ingenting hindrar oas dock från

att hftnfSra den lilla balladen till Magnus Ladulås* tid.

Möjligen syfta fifven tvänne andra ballader på Valdemar

Birgerson och drottning Sofia, ehnm de förut hänförts till Dan-
marks historia. Mettelille og Dronning Sofie (Gr. 130) skildrar,

huru Valdemar bortgifter sin frillodotter. Han gifver henne en

Btor hemgift — femten borgar, säger viban — och detta väcker

den li(»L^modiga drottning Sohas högsta förtrytelse: ?-thett er iod

for mogit til ett sleflfredbarnn». 1 sin förbittring förgiftar hon

den unga bruden, hvarpå konungen dräper giftblanderskan och

äktar en sin frilla. Ehuru traditionen här tydligen är sen— något

som visas redan af den öfverdrifha grymhet, både konungen och

drottningen lägga i dagen — är det ej alldeles osannolikt, att

balladen verkligen äger en historisk kärna.

Att döma af ett den 16 ang. 1280 utftrdadt bref, i hvilket

Sofia benämner konungen »dilectus maritus noeter», tyckas de då

ännu ej hafva varit definitivt skilda, ehuru, såsom af ett ofnin

gjordt citat tramgår, konungen vid denna tid åtminstone de facto

synes hafva öfvergifvit sin hustru. Såsom skäl till oenigheten

uppgifver visan den ståtliga heingift han gifvit en frillodotter.

Nu finnes verkligen en vid denna tid gjord donation, som möj-

ligen har afseende härpå. Den 20 aog. 1279 skänker nämligen

Valdemar åt »Margarete Ragnildis famule dilecte axoris nostre

Sophie^ och hennes adVingar gården Lodharstad. (Dipl. 685.

Bref härom utfärdades redan föregående år; se Dipl. ^3). Bet
som här väcker någon fSrvåning, är, att faderns namn ej nämnes,

utan blott moderns; detta synes endast kunna bero dfirpå, att

antingen modem varit af en synnerligen förnämlig börd — hvil-

ket här icke tyckes hafVa varit ikllet — eller ock att Marga-
reta varit frillodotter. Gissningsvis kan man därför möjligen

antaga, att Valdtmai här gjort en donation åt sm oäkta dotter
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med RagDild, drottning Sofias forna hofdani. Möjligen har denna

gåfya framkallat en tvist mellan konungen och drottningen,

hvilken tvist af en senare tids förstorande fantasi uppfattats så-

som själfva anledningen till skilsmässan och utrustats med en

mängd romantiska tillägg. I enlighet med verkliga förhållandet

är alltid, att konungen strax efter denna donation försköt —
om äii icke dödade — drottningen samt gifte sig med en at sina

frilior.

Möjligen finnes det ock ett svagt liistoriskt underlag för

balladen Liden Kirstin og Dronning Sope (Gr. 128). Härvid

är att märka en ganska genomgående olikhet mellan de danska

och de svenska texterna. De danska afslutas fullkomligt legen-

dariskt: liten Kirstin skickas af den onda drottningen till hedna-

landet för att dödas, men blir dftr i stället den hedniska ko-

nungens bmd, hvarpå hon omvänder sin make och hela dennes

folk till kristendomen. Detta är näppeligen äkta balladstil; i^r

denna existerar — såsom Steenstrnp ådagalagt — Öfver hufvnd

icke några religiösa eller legendariska motiv. Det f5refaller där-

för, som om den svenskä versionen af visan återgaf denna i

en i det hela ursprungligare form. Enligt den svenska visans

framställning fattar drottningen hat till liten Kirstin, som tjänar

i hennes gård, och drifver henne bort från hofvet. Då konungen

får veta detta, slår han drottningen pa rosenblommand' kind»

och skyndar efter liten Kirstin, hvars skepp just lagt ut fran

land. Visan slutar med att konungen sätter drottningen i svartan

mull, men

Han tog liten Kirstin alt uti sin famn,

Qaf henne gnllkronan och drottningenamn.

Undantager man, att Valdemar aldrig satte Sofia »i svartan

mull», utan blott forsköt henne, så återger denna ballad icke

illa den från krönikorna kända äktenskapshistoria, i hvilken

Valdemar, Sofia och Kristina uppburo huf\ udrolIerna.

Såsom af dessa visor framgår, böljade hafvodpersonema så

småningom att öfvergå till rena typen Deras grymhet blir allt

större, ju senare ooh ju mindre historiska själfva balladerna äro.

Sedan typerna, antagligen redan i Sverige, ntbildata i denna, min-

dre sympatiska riktning, vandrade visorna öfver till Danmark,

där de snart tyckas hafva lokaliserats samt delvis äfven om-

arbetats. Men man nöjde sig ej därmed, utan företog en serie
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nydiktningar, i hvilka viacykelns typer ytterligm chargerades.

I balladen n:r 129 hos Gr. förgiftar Sofia en af sioa hofdamer

endast därför, att denna vågat dansa med konungen. len annan

visa (Gr. 127) piskar Vademar ihjäl Lncelil på en falsk angif-

velse af drottningen; i en tredje, om Buris oeh lUen KirsHn

(Gr. 126), röjer han en ännu mera bestialisk grymhet. Då den

onda drottningen för honom yppat Buris och Kristinas kärleks-

handel, knutar liao ihjäl den senare — sin egen syster — ined

en läderpiska, samt bländar och hugger hand och fot af den

förre. Hvad den sistnämda visan beträffar, är den tydligen —
se härom Steenstrups utläggninii 23.'3 ff'. — en allmänt europeisk

ballad, som historiserats i Danmark, men historiserats så sent,

att balladforfattaren genom sin obekantskap med den äldre hi-

storien gjort sig skyldig till de gröfsta misstag och förväxlingar.

Härmed har jag afslutat redogörelsen för de visor, hvilka

behandla tilldragelser ur Sveriges historia före 1300-talets början.

Såsom resultat synes mig framgå, att de aldra flesta af dessa

diktats efter själfva tilldragelserna; endast tvänne — visorna

om Sofias brndfibtl samt om Laarentias* bmdrof — något så

när samtidigt med ^älfva händelaema. Då na de historiska

visorna* äro de enda, hvilkas ålder med en något så när stor

visshet kan bestämmas, bar detta resnltat väl ock betydelse för

frågan om folkvisediktningens ålder i allmänhet, då man kan

antaga, att det, som gäller om de historiska visornas ålder, ock-

så gäller om de icke-historiskas. Den bekante franske filologen

Gaston Paris, hvars ord i dylika liagor väger tyngre än andras,

har nyligen beträffande de europeiska folkvisornas ålder uttalat

en mening, som bjärt afsticker mot de åsikter, hvilka förfäktats

af Grundtvig och dennes skola. Pa tal om de pieraontesiska

folkvisorna yttrar han (Journal des Savants för 1889 p. 673):

»Je rappelle seulemeiu que, si je ne me trompe. aucun des groupes

mentionnés n'a une autiquité sensibleraent diff'érente de celle que

j'ai cru poavoir attribuer au notre: ia critiqae a peu å peu

rapproché considérablement de noas les dates qu*on se plaisait

å assigner aux romanees, aux gwerzioUf ans ballads^ et anz

hämpemser* Sauf ezceptioos isolées et qQ*il faudra solidement

établir, on peat dire que tonte cette extraordinaire floraison de

poésie lyrico^épiqne snrgit å pen pres en méme temps, c*est<-å-

dire au XVre siecle on au plus tdt an XIV:e, dans les diffe-

t Bn midcnBkning af 4e duuibi kått till iftnm» iwoltot; se Steoirtrap «. %.
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Tents pays d'£arope>. I likhet med Steenstrop (sid. 319) tror

jag, att tid8gi*än8en för de nordiska visorna — samt sannolikt

ock för de tyska — möjligen är något för knapp. Äfven om
bnfVndmassan af våra ballader tillhör 1400- och 1500-talen» ftr

det dock så godt som säkert, att icke så fa nå upp till 1300-

talet, en eller annan t. o. m. till slutet af 1200-talet. Denna
åsikt synes mig — så vidt ett dylikt resultat genom en partiell

uiidersökning kan vinnas — hafva bestyrkts af den kritik, jag sökt

underkasta vara historiska visor. Men äfven om dessa, hvad inne-

hållet beträffar, icke med skäl kunna föras längre tillbaka i

tiden, så kan ju nnij ligen folkvisan på andra skäl förläggas till

de tidiga århundraden, hvilka Grundtvig anser såsom den nor-

diska balladens egeutliga blomstriogsperiod. Vi skola undersöka

denna möjlighet.

>Paa Island — säger Rosenberg II 408 — omtales Dana^

hvormed altid maa taenkes forenet Sang, ssrlig Visesang, ferst

i den fer 1200 forfattede del af Sturl unga-Saga, hvor tdansleik»

enda henferes til Ingemnnds Gilde 1119, samt i Jon Ogmunds-

S0n8 Saga fra Tiden nser efter 1200, hvor det heder (Bisk. Sögur

I, s. 165-^166):

Den Leg var meget yndet, siden den hellige Jon hlef biskop

{1105), at Karl skulde kvtode til Kvinde i Dans et bledagtigt Og
snetedeligt Kvnde, og Kvinde til Karl £lskov8-Viser.

en Skildring, som passer neje til vore Yiser, naar Indholdet er

erotiskt — den strienge Dadel maa selvfelgelig skrives på Munke-
bornerthedens Regning. I Sturla Thordssens Del af Sturlonga-

Saga fra omkr. 1270—80 omtales Dans endog jaevnl g, uj; t Par

Versestumper vise us Formen; den ene, en liel tireliniet Strofe,

henferes til Aaret 1221:

Loptr ligger t eyum, (Loptr ligger pna 0eine,

bitr lunda bein; gnaver Ltmde-Beo (en Sefogl):

S«emandr er å heiSom, Snmund er paa Hedeme,
etr berio ein. »der ikkon Bier);

af den anden, der udtrykkelig kaldes »dans», og som henferes

til 1264, meddeies kun det förste Vers:

Minär eru sorgir pungar sem b]y.>

Författaren påpekar vidare Knat den stores bekanta improvisa-

tion (Merrie snngen the muneches binnen Ely) samt den i Codex

BuU Tiä$hHft tm 23
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Ranicas af Skåoebi^n (omkr. 1300) citerade versen (Dremde

xnik en drem i nat nm silkt og aerlik psel).

Att balladen varit en daneviBa ftr obestridligt, men dixaf

följer ej, att alla dansvisor, som omtalas i medeltidens liteiatur,

också varit ballader d. v. s. kortare dikter af ett öfvervagande

episkt innehåll. Inom den åldre europeiska medeltidsUteratnren

voro dansvisor ingalunda sällsynta; sådana omtalas från de kel-

tiska landen, från Tyskland och från Frankrike, men dessa voro

lyriska, eller åtminstone öfvervagande lyriska. Bartsch (Das

Altfr. Volkslied i Gesam. Vorträge 1883) anför en mängd fran-

ska folkdikter, af hvilka flera härröra fran 1100-talei. De äro

af en öfvervagande lyrisk karakter, ehuru det episka elenoentet

ofta icke alldeles saknas; alla äro af erotiskt innehåll och hafva

omkväden, hvilket sannolikt häntyder på, att de föredragits så-

som våra folkvisor. Finnes det nu, kan man fråga, någonting

som hindrar, att dessa på Island umnämda danslekar varit af

denna öfvervagande lyriska art? Den beskrifning, som Stur-

lungasagan gifver af dem — de karakteriseras ja såsom erotiska

kväden — passar onekligen vida b&ttre för sånger af denna art

än för de strängt episka balladerna, och de anförda omkvädena

synas likaväl lämpa sig för dylika hälft lyriska sånger som för bal-

lader. I hvarje fall utgöra de af Rosenbei|{ meddelade citaten

icke något bevis fSr de nordiska, episka folkvisomas existens

på Island under 1200-talet. Den strof, hvilken i en engelsk

klosterkrönika från liOO-talet tillägges Knut den store, må vara

afgörande för versformens ålder — därom vågar jag ej döma —
men dess beviskraft för själfva den episka folkvisans ålder för*

mår jag ej inse. Didriksagans ofta citerade företal kan knappast

häller anföras såsom skäl, ty — ehuru själfva sagan affattats

1250— 1265 — är företalets ålder däremot oviss, och för öfrigt

tyckas de där omtalade kvädena snarait; hafva varit dikter

i Eddasångernas stil än folkvisor. Det vittnesbidd, som ligger i

Saxos berättelse om den tyske sångare, hvilken tre gånger för

Knut Lavard (1131) upprepade den »kända» dikten om Grim-

hilds föiTäderi, är för oss af mindre betydelse, redan på den

grund att detta kväde var tyskt. Att det icke — såsom man
påstått — var Nibelungenlied eller något utdrag ur denna dikt,

som han sjöng, är visserligen tydligt, men vi känna intet om
den form, som de korta, episka dikter haft, hvilka föregingo

Nibelungenlied. Den dikt, som den saxiske sångaren tre gånger
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reciterade för Knat, kan åtminstone tänkas hafva varit en dikt

i samma ttil som den gamla Hildebrandsiied; då man icke känner

någon tysk l>aHad före 1300-talets midt, så synes det vara djärft

att uttala några meningar oro det ntseende, som en mer ttn tvk

årbondraden äldre, fdrlorad dikt möjligen haft.

Det första säkra vittnesbörd, vi äga om våra folkvisors ålder,

är således enligt min mening citatet i Skånelagens Codex Ra-
nicus, men därmed hafva vi äfven på denna väg icke nått längre

fram än till 1300-talets början — den gräns, till hvilken vi

leddes äfven genom den föregående undersökningen af visomas

innehåll.

Appendix.

I sammanhang med Eriksvisan må uågra ord nämnas om äkt-

heten af ett par andra miBBtänkta medeltidshandlingar. Vi vända oas

fSret till Heming Gadds bekanta tal (jämf. Hist. Tidskr. 1886, aid.

236). Att detta från börjflu till siat sknlle vara nppdiktadt ai Jo-

hannes Magnus, förefaller knappt troligt; denne skulle i så fall hafva

lyckats gifva sig ett långt större sken af trovärdighet, än som annars

låg- i hans förmåga. I kap. 20 (bok 23) omtalar han denna oration

på ett sfttt, som synes utesluta tanken på, att han iipptunnit hela

historien på fri hand. Hau låter ärkebiskopen bedja Gadd att få

läna det ifrågavarande talet, hvarpå han meddelar Gadds svar på
samma begäran. Stilen i detta svar synes mig så mycket erinra om
Gadds breistO, att jag har svårt att tio på en förfalskning, ooh hrad
innehållet beträffar, förukomma så mänga i ett bref naturliga ov&sent-

ligheter, att Johannes Magnus knappt kan hafva hittat på dem endast

för att ådagaläg-o^a äktheten af det tal, han sedermera meddelar. Ett

dylikt besvär gör han si^ åtminstone ej för att styrka sina öfriga

uppgifter, ehuru dessa sannerligen icke äro mera trovHidiga; öfver

hufvud röjer han icke uagou lörfaläkaretiiluug, utan är tämligen lätt

genomskådnd, då han af chanvinistiskt intresse b^år något pia frans.

Brefvet lyder: Synserisiima reverentU pmmissa. Orationem illam non
tam pro Lnbicensibus, qnam pro nostra repablica factam tradidi

serenissimo Principi; is eam, oui voluerit, peindttet. Saxonis Danici

historias apud prfefectum curiae meae in Lineopia Dorainnm Torchillum

priebendatuin deposui, cui etiam pra-cipiaiu. ut nuntium reverendis-

sinine P. V. ip^as, cuni iiiuc vencrit, libert; Uausscribere permittat.

Åt mea cummeuturia, qute tam de Sueticis, (^uani de dunicis untiqui-

tatibns longo tempore oollegeram, usqae ad meum in patriam rektorn,

in abditis repositoriis conservari mandavi. Felicissime valete, Pater

reverendissime.
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Är detta bref äkta, ligger däri ock ett stariEt vittnesbörd öra det
där omnämda talets äkthet. Utan att alls upprepa det ^^ainla, tydligen

oriktiga påståendet om de massor af historiska handlinp:ar, som Jo-
hannes Magnus skulle hafva fört med sig från Sver<fe, kan man väl

dock väga antaga, att han värklij^en därifrån medfört nåjrra af Gadda
bref och tal. Arkebiskopen visar sig som en varm beundrare af

Oadda ]>er80iilighet, oeh under dennet electnt-tid var han kaiiik i

Linköping; att desaa papper råkat i hans våld, fir således icke något
halsbrytande antagande. Men å den andra sidan var Johannes Ma|?-

nna ej den, som led af en modern utgifvares betänkligheter. Hade
han en gång ett tal af Hemiug Gadd, var det tjdligt, att han skalle

skrifva om delta, så att det lämpade sig för hans syften. Läser man
det latinska talet — - Gadds var väl antagligen på svenska, ehuru den
nu kända svenska texten, såsom Ilildebrand visat, endast är en öfver-

sättuing från den af" Johannes Majjfnus meddelade latinska redaktionen

— känner man stundtals igen Johanues Magnus retorik, men ieke

Sällan tycker man sig äfven höra Ijadet af Gadds stämma. Johannes
Magnns skref f5r ett utländskt publicum, och det var inför detta han
Bokte nppvisa danskamea nselhet; Heming Gadd talade i samma syfte,

men inför svenskar. Läser man nn ett anfall sådant som följande, fftr

man afjQordt det intrycket, att det är beräknadt för en svensk publik;

en italiensk hade tydligen aldrig kunnat fatta det nedriga i danskar-

nes här skildrade tillvniriv-räende : »Gothica (linfrna) vero adeo con-

temptim et corni])t.e utuiitiir, ut a nostris <j:othis vix intelliprantnr.

Nos siquidem Jaeobuni .laeob appellamus, qiiem dani Ippum, Jeppinn

dicunt, Johannesque a uostris Johan vocuiui, quem dani Jusse,

Jease nominant. Nioolma aoiem a nobis Glans et a danis Kisa,

Nease dicitnr; qualis etiam cormptio est in aliia compluribna verbia

a danica vanitate cormptis.»

Jag misstänker, att vi här liksom i Brikavisan hafva en äkta

atomme, hvilken af Johannes Magnus efter hans vanliga metod blåsts

upp till ett oratoriskt praktstycke — ett förfarande li vilket var desto

lättare, dA det Lnilde att på ett främmande språk atergifva Gadds ord,

i synnerhet da detta språk var det, på bvilket Johanues Magnus liist

Ciceros vältaliira tilippiker.

1 sitt arbete har ärkebiskopen äfveu infört Nicolaus llagvaldis

tal vid kyrkomötet i Basel (kap. 28, bok 16). Äf?en dettas äkthet

har — dock ntan anförande af skäl — blifvit bestridd af en norsk

forskare. Men att Kicolans Ragvaldi värkligen hållit ett tal af unge-

fär samma innehåll som det af Johannes Magnns meddelade, intygas

af en bland hans samtida, den spanske biskopen Alphonsus a Car-

thagena, som i knp. 7 af sin Re<^. Hisp. Auacephalaeosis ger ett kort

referat af det svar, han <^ifvit på det ifrågavarande talet, oeh inirea-

ting i innehållet låter oss — så vidt jag kunnat finna — misstänka

ett falsariiiii) 1 sammanhang härmed kan jug nämna, att det t^il,

som 2sicolauö iiagvaldi höll säsom fredsmäklare i Ärras och hvilket

omtalas af Hardouin, finnes i Paris Bibi. Nat. Ma. fonds latin. n:r

1448 (fol 126), hvarifrån jag för ett par år sedan afskref det.
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Äfveu beträffande det s. k. Ingrid Persdotters knrlektbrcC tror

jag, att man kan o;öra gällande den synpunkt, fv^v. h vilken jap: ofvan

betraktat Eriksvisan och Gadds tal. Ocksä har tror jag, att vi hafva

en senare — under 8lut<'t af 1600- eller hörjan af 1700-tji!et f^jord— omskrifning af ett äkta Vadsteuabref. l3e skäl, som ai i>—e i

Samlaren X, 106 anföite mot äktheten af brefvet, synas mig knappt
öfvertygande. Att censor libromm ocb kandikollegiet 1708 förklara

detta bref vara »en förargeli^ och lättfärdig skrifft om hvarjehanda

ftlskogssaker», innebär icke ens ett då afgifvet omdöme om brefvets

äkthet, utan blott r'!i förkastclspdom öfver innehållet — väl närmast

af den anledningen ati utLii! v it in tagit sig det orådet före att tledi-

cera sin skrift till -»en tornani fröken här i staden». Men äfven om
censor och kuuslikoUegiet såsom sin mening uttalat den åsikten, att

brefret varit anderstucket, kan denna dom näppeligen vara bindande

för oas. Brefvet var då itminetone trettio år gammalt, och de medel,

som kanslikoUeginm hade att afgöra frågan om dess äkthet, voro

•åkerligen inga andra in de, som ännu atå oss till bods. Detta

spörjsmål är tydligen ett, som måste afgöraa genom en undersökning

af själfva brefvet.

I brefsknfvarinnans tal om sina sm^yckeu (ett sryDeno heläte, ett

litet skrin o. s. v.) ser S—e en »betänklig obckauLakap med Vad-

Stena Uosterregel ^, men utan att sitta någon tro till de fdrsta prote-

stanternas bittra tillvitelser mot klostren, kan man väl dock antaga,

att klosterregeln icke alltid tillimpats i all sin stränghet. T. o. m.
svårare saker fingo passera. Såsom ett bevis mot äktheten anför S—

e

vidare följande -^öfverraskande ofTenbacbiad» : bröderne och systrarna

leka på spel, dricka vin och dansa med hvarandra i trädgården afton

ocli morgon*. Tyvärr veta vi, att dylika -»offenbaehiader värkligen fö re-

kommit i birgittinerklostren. Mot konfessom Matthicus aulordc irater

Petrus 1506 bl. a. följande klagomål (Scriptores 1, 225): »Non mnlto

post idem fräter Mathons omnes et singulas moniales in die Sancte

Anne in monasterium seu calinam fratrum iutrodnxit ad edificia cou-

spicienda ceteraqae loca fratmm. Que qnidam moniales duodecim

amphoras vini secum deferentes, qnarum quedam in refectorio sedentes

bibebant cum fratribus, relique vero cellulas fratrum perserutando

discurrebant sicque tempore trinm horaruni eciara in elavicordio lu-

deudo protelabant; hiis pactiä ad propria redierunt. Cena iterum

eodem die facta moniales tanti beneficii non immemores fratres oon-

verso in eanim monasterinm invitaverunt vina eis et cerevisiam in copia

propinantea intervenientibus complurimis amplezibos oseulisqnet etc.

Brefvet citeras första gången i Dijkmans 1 703 tryckta Antiqvi*

tåtes Ecclesiasticae ^ hvilket arbete likväl enligt författarens egen upp-

gift var afslutadt redan 167ft. Ar brefvet förfalskadt, måste det så-

ledes vara förfalskadt före denna tid. Men citaten tala däremot.

Dels är äpråket hoB Dijkmans utdrag värkligt medeltidsspråk, dels är

det väl antagligt, att Dijkman haft en något så nar gammal afskrift

' Kgendoioligt nog har man ej observerat, att bretvet citeras tvänne gånger;

tttdrig fBiekonmis ioke hlott sid. 57 ntaii ook tid. Stö.
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framfor sig, då lian anser brefret vara gammalt och äkta. Men iiiidar

midten af 1600-talet ägde mau tydligen ej den kunskap om Vadstena

kloster, att man kunnat dikta ett dylikt bref. Det som ytterlif^are

styrker mig i min åsikt, att ett äkta bref le<?at till grund för skriften,

är de tydliga missförstånd, som där förekomma af vissa Vadstena-

termer. Så t. ex. .stfinima de älskande möte i »Svstrarnes yttersta

tullport». På 1600-talet visste uuiu ej längre, att kouimuiiikationen

mellan klosterfolket ock Tftrldsliga personer skedde genom den s. k.

talnporteu, ock då detta ord förekom, ftndrade man det därföre tQl

det begripliga, om an bår meningslösa »tullporten». På samma satt

förhåller det sig med den titel, som :»riddarsvennen» Per Nilsson er-

håller och hvari S—e ser ett skål att bår misstänka ett falsarium.

I afskrifterna står vanligen ^reddersven nen-? och i en bland de bättre

t. o. m. redheswänt Originalet hnr tydligen haft »redosvennen»,

en syssla hvilkeu omtalas i kiosterref^eln (sid 42 i den tryckta upp-

lagan). Bland klostrets innevånare fanns värkligeu en Petrus Nicolai,

hvilkeu nämues såsom »laycus» ocii som således måste hafva skött

någon af de for lekmän aftedda sysslorna, till bvilka åfYcn redo-

svennens hörde*

Att en förfalskare yjå 1600-talets midt kånt till klostrets »talu-

port», »redosTeniiens» syssla, Mariecrons dotterförhållande till Vad*
stena, biskopens af Linköping 8kYldi<^^hct att inviga munkar och nun-
nor m. m. detta är knappt troligt. Flera af tankarna påminna
äfven om medeltidens sista årtionden. Jaj ( riurar bl. a. om talet

om de ^spefulla människor», som sthit sig mellan de älskande och

som med förtal sökt vända deras hjärtan från hvarundra; har känna

i igen deu från 1400- och l^OO-talets visor så välbekanta klago-

låten öfver »klaffare» och deras värksamhet. Orandtanken i brefret

år ju densamma, vi återfinna i dikteo vKIosterjnngflrun» (Arw. 123),

hvilken tydligen författats under medeltiden:

Herr^ Ond gifve vtrt kloster vore brladt
och alla våra nunnor döda,

sh gknll jiip fly iiifd en fnper nngenven,
aoui mig kun kliida och föda.

Svårigheten att identifiera alla de i brefvet omtalade klosUr-

persouerua, behöfver ej förskräcka oss, då vi veta, att registret ej är

foUständigt. Men å den andra sidan är det klart, att brefvet inne-

håller många moderna beståndsdelar.^ Den antagligaste förklaringen

af motssgelsen år vål den, att man i slutet af 1600-tBlet — i åste-

tiskt syf^, ej i afsikt att bedraga — omskrifrit ett åkta, men nu for-

loradt Yadstenabref till ett epistolarstycke i samtidens smak.

' Nordin, Kvart nr. Iö9ö. Den där gjorda afskriften sägca vara »efter en

copia, som år 1G77 blifvit jämförd med själfva originalet» — en uppgift, som
stammar med Dijkinans.

^ sa t. ex. tror jag ej, ett ett bref e&dant som detta haft någon uppgift om
året då det skrifvite.
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Svenska flottan under Vasakonungarne

AF

A. HAMMAKäKJÖLD

Svenska flottans historia &ren 1522—1634. Af A. Zbttbbstin.

XI 4 611 sid. Stockhohu, Seligmaun, 1890.

Hvaiken för Europa eller för Sveri.20 själft ha dess sjökrig

varit af så stor betydelse som dess laiidtkrig. Sveriges armé

har ju ett par gånger stått i hjärtat af Europa och djupt in-

gripit i dess öden, den har ock ett par gånger varit den törsta

i världen, och som sådan gjort epok i krigskonsten. Vår flotta

däremot har i nyare tider på långt när Icke varit af en sådan

betydelse, ty utom Östersjön har bon aldrig betydt mycket, och

inom detta baf bar bon endast nnder Gustaf 1:8 ocb Erik XIY:s

regering varit härskarinna. Hon bar likväl äfven senare i sin

mån bidragit till, att vårt fädernesland knnde bltfva en stormakt,

men i väsentlig mån har hon ingripit i krigshändelserna endast

1644 och 170U samt 1790; tVirstnäninda ar understöddes hon

dock af De Geers värfvade flotta, det andra åter af en engelsk-

hollaridsk. Hvad själfva sj()kri<j[ets utveckling annjir, har vår

flotta knappast någonsin varit ett mönster, efter hvilket andra

land bildat sina, ehuru två svenska män ha utöfvat ett stort

inflytande på själfva byggnaden och konstruktionen af fartyg.

Fredrik Henrik af Chapman var ju den förste, som byggde

fartyg efter vetenskapliga principer. Det är dock omtvistadt,

bnrnvida hms system omedelbart varit af någon betydelse för

andra lands flottor. Men om så än varit förhållandet, kan han
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dock på låugt när ej mäta sig i betydelse med John Ericsson,

livilkens verksamhet ju varit af världshistorisk betydelse, och

detta i dabbelt afseende.

Men om ock våra sjdkrig ej hafva dea vikt och betydelse

som våra landtkrig, firo de likväl högst intressanta, ty vårt folks

goda ^enskaper ha därunder gjort sig gällande på ett ärofnllt sätt.

Vår eottas historia har därfdr ock blifvit särskildt behandlad af

ilere författare. Ben fSrste, som det gjorde, var dåvarande

docenten, sedermera ärkebiskopen i Finland, Jakob TengstrÖm.

Han författade en tHistorisk afhandling om svenska sjömakten

i äldre tider», som finnes införd i Vitterhetsakademiens hand-

lingar år 178B. TengstrÖm hann dock ej längre än till och med
Erik XIV:s repeiing. Några år efter honom utgaf C. G. Torn-
qvist, som med utmärkelse tjänat på franska flottan under nord-

amerikanska frihetskriget, sitt »Utkast till svenska flottans sjö-

tåg». I ett bref till öfveraniiraien grefve Ehrensvärd, dat. den

30 jan. 17.S?<, oaf Gustaf TIT sitt bifall till, att löjtnanten vid

v}ir örlogsflntta och riddaren af franska orden pour !e nierite

militaire Carl (Justaf Tornqvist, som företagit sig att skrifva

Svenska sjöhistorien från äldre till närvarande tid, måtte undfå

tillträde så väl till vårt Riksarkiv som Amiralitets- och Kammar-
collegii akter och handlingar>. Hans verk skulle dock ej få sträcka

sig längre än till 1720. Tomqvists arbete är i hög grad för-

tjänstfullt, i synnerhet om man betänker de svårigheter, som

forskaren på hans tid hade att kämpa med. Den danske för-

fattaren Ghr. BrouiLger honom äfven stort erkännande. Tornqvist

står också som forskare långt öfver sina närmaste efterföljare,

han kan ock därför sagas ha lagt den första nödtorftiga grunden

till vår flottas historia. De flesta af hans efterföljare ha ock

nöjt sig med att omskrifva hans verk.

Detta gäller i synnerhet om amiralen K. Å. B. Gy I len-

granat, som ur 1JS4;0 utgaf Sveriges Sjökrigshistoria i samman-

drag, hvilken slutade med år 1790. Till Gustaf III:s sjökrig

har Gyllengranat visserligen lämnat åtskilliga viktiaa bidrag;

han hade dnrk haft eu föregångare i expeditionsåel<.reteraren

G. von Scliantz, som ar 1817 utgaf ett fiir sin tid rätt för-

tjänstfullt arbete kriget emellan Sverige och Ryssland

1788—90. Gyllengranat hade dock tillgång till bättre källor

än Schantz, enär han fick begagna de bägge utmärkta amiralerna

O. U. Nordenskjölds ocb G. af Klints bref och anteckningar.
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Men han förstod lika Htet att behandla deesa som andra källor

med tillbörlig kritik.

Samma fel vidlåda också H. af TroUes popul&ra arbete»

»STenska flottan, dess minnen och öden från äldre tider till våra

dagar». Däremot utmärker sig detta arbete för ett lifligt och

angenämt framställningssätt. Det är väl också hufVndsakligen

härigenom som det vunnit en så talrik läsekrets, att det för

längesedan är utgånget ur bokhandeln.

Skärgårdsflottans historia bar särskildt behandlats af två

lOi Tattare. Amiralen J. IL Kreuger ut^iaf nämligen 1845 en

»Kort framställning af svenska skärgardsHottans bedrifter», som

har sin betydelse egentligen därför, att författaren var en

fackiuau och en varm vän af skärgårdsflottan. De tre sist-

nämnda arbetena ligga hufvudsak ligen till grund ior -^^Studier

öfver svenska skärgårdsflottans historia, krigssätt och använ-

.

dande vid Sveriges försvar af en infanterie ofticer». Detta arbete,

som utkom 1845, lär hafva till författare den om vår krigs-

historia en gång så förtjänte kapten J. Mankel I.

I detta arbete behandlar författaren kritiskt sina föregån*

gares framställning och uppvisar på ett enkelt och klart sätt

målet för oeh sammanhanget mellan krigsrörelserna, hvilket i

synnerhet GyIlengranat underlåter att göra.

Men trots alla dessa här ofvanför uppräknade arbeten, måste

vi svenskar instämma i den nyssnämnde danske forskaren

bibliotekarien Chr. Bruuns omdöme: den svenske sökrigshUume

er overmaade ufuldståndig beharuUet. En fullständig sjökrigs-

historia, hvilande på grundliga och omfattande arkivaliska

studier, äger vår litteratur verkligen ännu icke. Ty »Svenska

flottans luäturia
,
utgifven ai amiral itetskammarradet P. 0. Bäck-

ström, ar 1884, kan ej sägas uppfylla berättigade fordringar i

detta afseende. Hans arbete röjer nämligen väl ofta, att det

kommit till under en alltfiu- stor brådska. Och dä författaren

därtill visar sig vara ännu mer okritisk än Gyllengranat, är det ej

underligt, att hans ^Svenska iiottans historia» fått en mycket

dilettaotmässig karaktär.

L

Öfver vår flottas historia mellan åren 1522—1634 har inten-

denten Axel Zettersten i fjor utgifvit ett arbete, som icke blott
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«

ar det bästa af alla dem, som behandla samma &miie, utan

äfren ett af de f5rtj&Dstfullaste historiska arbeten, som på senare

tider hos oss utkommit. Ingen annan person torde häller hafva

kunnat gå >å väl rustad till detta verk som denne förtattare.

Ty såsom en erfaren och på olika uimaden ofta använd tjänste-

man vid vår flotta, liar han kunnat förvärfva sig en mängd

insikter om vårt sjöväsende, hvilken en utom tiottan stående

person aldrig, eller endast högst ofullständigt kunnat vinna.

Härtill kommer, att han är den störste kännaren af de

nrkundsamlingar, som handla om vår flottas uppkomst, organisa-

tion och författning. Han har ock haft högsta dfrerinseendet

och ledningen vid ordnandet af flottans stora arkiv på Skepps-

holmen. Dessutom har han varit i tillfölle att stadera de hand-

lingar, som finnas i Karlskrona och i Riksarkivet. Härigenom

har han fått den grundligaste kännedom af de resnrser, som stå

en flottans historieskrifvare till huds, men han har ock förstått

att göra sig dem till godo på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Ty hans arbete kan sägas vara epokgörande för den o:ren af

vår historieskrifning, som det l)ehandlar. Hvar och en, som

något sysslat med historisk forskning, inser genast huru mycken

tid, huru mycket arbete, huru mycket tålamod hans verk måste

hafva kräft för att blifva hvad det är.

Efter en kort öfversikt öfver skeppslagsinrättningen öfver-

går herr Zettersten till framställningen af »styrelsent och »skepps-

folket».

Gustaf I har lagt granden till Sveriges sjömakt. Men
både han och Erik XIY ombesörjde ^personliffen» sin stora flottas

styrelse och förvaltning i alla detaljer. Under fredstid hade de

inga amiraler till sitt biträde. Denna titel hade först under

Gustaf I börjat vinna burskap i Sverige, den användes för

befälhafvaren öfvev en större eller mindre flotta, ja, ända ner

till två å tre skepp. Amiralen tillsattes för hvaije särskildt

sjötåg, etter hvars slut han upphörde att vara amiral. Erik

XIV hade ej mindre än 25 amiraler. Först under Johan III

eller 1569 tillsattes en ständig amiral, :»öfversteamiral>, som skalle

nnder konungen hafva högsta uppsikten öfver flottan. Den
ft^rste ständiga öfversteamiral var den ryktbara Klas Fleming;

i en skeppsgårdshandling af 1577 kallas han till och med »riksens

amiral». Men snart tillsattes äfven ständiga underamiraler i

stället för tillfälliga — , den förste tiUfåUige underamiralen var
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Jakob Bagge, som 1541 beklådde denna post Den fOrsta étän-

åige QDdeiamiraleii åter var Henrlc ArvedMon [Gyllenankar]

wtm hfirtill utnämndes 1575, ocb sedan han drunknat, Bengt

Söfringsson [Gylleiilod]. Fran de ständiga underamiralerna luå

man noga skilja ett annat slaji af amiraler, nämligen skepps-

gårdsamiralerna i Finland fran 1583 och holmamiralerna i Stock-

holm fran år 1600. De fasta underamiralerna upphörde med

år iGiy, och deras plats intogs dels af amiralerna i amiralitetet,

deift af vice amiraler. Sistnämnda titel förekommer visserligen

redan i 1577 års löningsregister, men blir ej allmänt nyttjad

före år 1620. Ar 1628 tillkom en ny amiralsgrad, skepps-

majoren, hvilken benämning senare öfvergiok till den af sckont-

bynacht.

Ar 1602 utbyttes titeln öfVersteamiral mot den af riks-

amiral. Axel Milsson Ryning var den förste, som innehade detta

huga riksämbete, hvilket han var långt ifrån vuxen. 1611 blef

han riksniarsk, hans efterträdare som riksamiral blef Göran

Nilsson Gyllenstierna, hvilken redan 1610 blifvit förordnad till

»riksens öfverste amirab, hvilken titel lierr Zettersten iden-

tifierar med den af riksviceamiral. Före inrättandet af amiralitets-

kollegium voro riksamiralens åligganden tämligen obestämda.

Som hans biträde omtalas, år 1612, en riksviceamiral Hans

Bielkenstierna, men sedan Karl Karlsson Gyllenhjelro 1620

blifvit riksamiral, fick han s. å. till närmaste man, eller »nnder-

amiral», ryttmästaren under Upplandsfanan Klas Larsson Fle-

ming. Genom hans utnämning kan man spåra första början till

amiralitet, »hvarmed här förstås formen för flottans Öfverstyrelse

vid öfvergången från en ensamt styrande riksamiral till ämbets-

verket amiralitetskollegium». Nyssnämnde Klas Fleming, som

1634 vardt Stockholms förste öfverstatliallare, var und* r ar,

eller till sin död 1644, »själen i flottans styrelse^. Riksamiralen

var nämliL^Hn sjuklig och ofta frånvarande från Stockholm, samt

dessutom föga driftig.

. Det hade dock snait blifvit tydligt, att tvenne personer

i »amiralitetet» ej voro tillräckliga för verkets behöriga drif-

vande. Redan 1627 hade riksamiralen klagat öfver, »att så

få voro i amiralitetet», och begärt assistans. Denna begäran

uppfylldes dock fdrst, då Öfverste Erik Ryning år 1630 utnämn-

des till »att jämte Klas Fleming vara amiral i amiralitetet». Genom
denna tillökning anser herr Zettersten, att amiralitetet detta år
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kan aiiMs hafva blifvit färdigbildadt. Dock torde ett inkast

knnna göraB mot detta påstående, eharn amiralitetets legistratnr

d. a. tager sin början. Ty dels säges det, aft omständigheterna

gjorde till en bdrjan om intet den åsyftade kollegiala be-

handlingen af ärendena, dels ock, att 91632 höll senaten för

rådligt», att ett collegium amiralitatis inrättades. Och sedan

det den 14 mars 1^ på riksdagen beslatits, att de fem höga

ämbetsmäEneii »skulle förestå hvar sitt collegium eller broder-

skap», forordnade senaten den 2lj luajs, att riksamiralen jämte

amiralerna Klas Fleming och Erik Ryning skulle »utgöra amirali-

tetet. Klas Flemincr anhöll visserligen i senaten den S) april s.

å., att tvänne af rikseus råd ätVen måtte närvara i amiralitetet,

när riksamiralen presiderade, men detta föranledde ej då till

någon åtgärd». Men enligt amiralitetskollegii slutliga stadfästelse

och instruktion genom regeringsformen af ar 1634, bestämdes

det, att riksamiralen i detsamma skalle presidera och ha till

assessorer två riksråd, »helst sådana, som tjänat till sjös», fyra

viccaniiraler eller de äldsta och förståndigaste skeppskaptener,

däribland alltid bolmamiralen eller holmkaptenen. Denna sam-
mansättning tyckes ha sitt upphof i Klas Flemings ofvannämnda

förslag af den 9 april och i ett troligen af Gyllenhjelm uppsatt,

odateradt memorial, som Odhner^ omtalar. För vår del tro vi,

att Odhner har rätt, då han i Sveriges inre historia om drott-

ning Christinas förmyndare säger: »Förrän 1634 har amiralitetet

ej fatt kolleffial organisation». Herr Zettersten påstår med all

rätt, att den vanliga uppgiften, »att amiralitetskol leglnm inrätta-

des år 1617, icke förtjänar något afseende», raen han synes äfven

ha samnia uppfattning om den öfverstyrelse för tiottan, som, en-

ligt Odlin( i\^ framgår af 1618 års kammarordning; åtminstone

omnuuinei han den ej.

Sedan en öfverstyrelse för flottan blifvit inrättad, befunnos

snart äfven civila ämbetsmän nödiga, den förste blef bokhållaren,

som omtalas redan lirM). den andre, sekreteraren, som kan spåras

redan 1626. Sedan aniiralitetskollegiura upprättats, tillkommo

notarier och skrifvare samt fiskal. Hvad skeppens befäl beträffar,

så förde 4, 5» ja, ända till 7 höfvidsmän befälet öfver de större

skeppen, ehurn en af dem synes ha stått öfver de andra. Öfver

de mindie fartygen åter förde skeppare befälet» Kaptensbenäm*

' Se Mif. trb. i. 149.
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ningen förakommer i riksreg. först i 1535 års BkeppsriLtt, i skepp»-

gårdshandlingarna åter första gången 1591. Hertig Karl både

dock redan 1581 tv&nne kaptener på sina privata skepp, och år

1597 utbyter han benftmningen höfVidsmftn mot den af kaptener.

Äf de senare funnos liksom af de förre fiere olika grader. Karl

IX förberedde en fast officerskår vid flottan, men först år 1614

företogs själfva organisationen af en sådan, då ett större antal

kaptener afskedades, och blott sexton behöllos kvar i tjänsten».

I skeppsgårdshandlingarne Hir är 1615 uppräknas femton ordi-

narie kaptener, hvilka äro Uottans officerskårs första fasta stam.

Benämningen löjtnant användes i skeppsgårdshandlinfitarne

första gången ar 1563. Deras antal var dock endast nio, men

dessa hade samma lön som höfvidsmannen. Titeln förekommer

sparsamt ända till 1620-talet. Först efter 1623 blir löjtnants-

kåren organiserad. 1 1626 års stat fanns det »27 bollands lent-

nanter och 22 svenske». Löjtnanterna förde na i allmänhet be-

fölet på de mindre medelstora skeppen och på de större små-

fartygen. Ar 15^ omtalas äfven fänrikarne, men liksom löjt-

nanterna förekomma de dock mycket sparsamt ända till 1620-

talet. Märkvärdigt nog var deras gradställning mellan kapten

och nnderkapten. Efter 1626 omtalas de ej, troligen nppgingo

de bland löjtnanterna. I motsats till kaptenerna, som i allmän-

het otnämndes af konungen, antogos och afskedades löjtnanter

och fönrikar af riksamiralen eller amiralitetet.

Officerarne tyckas ha antagits utan nåflion slags föregående

pröfning. Ty idet af Odhner omnämnda memorialet,* som han

tror vara af Gylleuhjelm, »påyrkas examen med alla, som tagas

i tjänst; äfven föreslås straffarbete vid galererna .
^ Enligt herr

Zettersten klagade Klas Fleming 1632 i rådet öfver den stora

bristen på godt folk i flottan, han föreslog därför, »att unga

adelsmän borde i tid vänjas vid kronans tjänst och i synnerhet

söka vinna någon erfarenhet till '^jns, så att de kunde antagas

till kaptener vid sjöstaten». Hvarken det ena eller det andra

af dessa förslag kom till utförande ännu på länge, ty först

1757 inrättades en kadettkår i Karlskrona till utbildande af

sjöofficerare.

Hvad underbefälet angår, så var skepparen den förste under-

offtcersgrad, som uppstod, änskönt han och styrmannen ursprung-

* Se Mf. trb. I. 150, n. 1.
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ligeD bade utgjort det enda befälet ombord. Snart blefvo dock

skeppuroe af Goataf I underordDade böfvidsmäiiDeD, ty åt dessa ^afs

bef&Jet på de stora och medelstora skeppen. Skeppame åter

blefVo dels böfvidsmännens underbef&l, dels fingo de befälet öfver de

mindre fartygen, brädan deras kår blef ganska talrik. Redan på
ISSO-talet omtalas öfverskeppare ocb nnderskeppare. Ninnast

skeppame stodo bOfvidsbåtsm&nnen eller bögbåtsm&onen. Dessas

antal var dock betydligt ringare &n skeppames. Styrm&nnen, som

ursprungligen varit skeppames närmaste män, voro egentligen lotsar,

som förhyrdes för hvarje resa. Redan under 1500-talet började

de dock utgöra en ständig kår, som under 16UU-talet ökades.

De rekryterades hafvudsakligen från skärgårdarna Pä 1620-

talet började inan indela styrmännen i erader, nämligen i öfver-

styrmän, medelstyrmän och understyrman. Till underofficerarne

hörde äfven arklimästarne, som hade tillsyn öfver skeppens skytt-

och fyrverk, på samma »ång som de voro bysseskvttarnes när-

maste förmän. Med 1623 upphörde denna grad, arklimästarnes

plats intogs nämligen därefter af konstaplarna. Med dessas

»framträdande äro svenska flottans gamla anderoffioersstater full*

tåliga: skeppare-, styrmans- och artilieristateraa».

Hvad flottans manskap eller båtsmännen beträfiar, erhöllos

de onder 1500-tajet dels genom ntskrifning, dels genom värfning.

Redan Karl YUI bar, enligt Styffe, befallt ntskrifning genom

sina böfvidsmän. Under 150(y-talet beslötoe utskrifhingar på
riksdagar och landskapsm5ten. Riksdagsbeslnten härom, voro

dock ganska sväfvande och gåfvo alltid konungen en vidsträckt

fallmakt. Båtsmannaatskrlfningarna indelar herr Zettersten i

fyra perioder. Under den första, som går till 1567, fanns ingen

närmare bestämmelse för deras sätt, men på 1565 års riksdag

hade ständerna lofvat att, »när K. Mits bud till oss kommert,

lämna dugligt folk till flottan, till det antal, som kan oss på-

lagdt varda», 1567 sattes en utskriluiiigsnanmd till biträde åt

och till kontroll a forrattniugsmannen. Med 1606 börjar den

tredje perioden, då bestämdes procenttalet, eller att hvar tionde

man bade i stad och å land skulle utskrifvas. Den fjiude perio-

den börjar med 1618, då den första utskrifningsförordningen for

flottan kan sägas ha blifvit utfUrdad, denna ligger ock till grund

för följande instruktioner (s. 111). Ståthållaren och en annan

kunglig kommissarie skulle enligt 1618 års f&rordning till en viss

dag sammankalla lagmannen, häradsböfdingen ocb häradsoämnden
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för att hålla utskrifning, vid hvilken, atom prester och fogdar^

afven en flottans kapten skalle vaia närvarande. Denne sist-

n&mnde ålåg det att mottaga de atskrifne. Presten skalle till-

handahålla mantalslängderna. ^Ua, som voro under 15 och

Ofver 60 år sknlle nteslutas dftrar, men »de öfriga sknlle indelas

i rotar, nämligen 10 man i hvar rote af skatte- och kionobönder

med deras barn och tjänstfolk samt 20 man i roten af frälse-

bönder med barn och tjänare, som icke ligga sätesgårdarna en

mil nära. Ur hvar rote skall sedan ståthållaren taga en var-

aktig karl, som icke är under 18 ar eller öfver 40 ar», endast

om ingen annan fanns, finge själfva bonden tagas. Om någon

hade skäl att klaga, skalle han göra detta inför mönsterherren

i närvaro af lagmannen, kaptenen och nämnden. D&a. sistnämnda,

jämte . prästerna, betraktades särskildt såsom de, hvilka skalle

bevaka allmogens rätt. Ofvannämnda institution har samma
innehåll som den för knektutskrifningen af 1620, detaljerna äro

dock i den senare bättre utarbetade än i den förra, därför skedde

ock 1621 en båtsmansutskrifning efter denna instruktion för

knektutskrifningen. 1622 utfärdades instruktion för ståthållare

ra. fl. att hålla utskrifning öfver hela riket efter 1620 års in-

struktion. Vid den allmänna utskrifning på landet af båts-

män, som skedde 1634, följdes en instruktion af år 1633, sora

skiljer sig från föregående hufvudsakligen däri, att adeln skulle

deltaga i utskrifningen lika med allmogen, bland hvilken utskrif-

ningen nn, liksom 1621, skedde efter mantal och ej efter hemman-

talet. Prästerskapets drängar skalle roteras för sig och prosten

nämna hvar fjänle till båtsmän, som bäst knnde mistas, och

kommissarierna prCfvade dagliga (s. 111—117).

1 städerna skedde utskrifningen efter samma gmnder som

på landet, den skalle ske inför magistraten och med dess sam*

tycke. Städernas kontingent till flottans bemanning var icke

obetydlio:, »dock saknades den förutsättning, som var nödvändig,

för att städerna skulle kunna prestera godt sjöfolk, nämligen att

de idkade någon större sjöfart». Intet folk utan en stor handels-

flotta, har någonsin blifvit en verklig sjömakt. Städernas stän-

diga båtsmanshåll är att räkna från 1610 års riksdag, då bor-

gareståndet lofvade, att 10 borgare i hvaije stad skulle anskaffa

en båtsman, hvilket löfte sedan flere gånger förnyades. >De

upprepade utskrifningame för mantalets vidmakthållande, voro

för städerna särdeles besvärliga». För att befrias därifrån ut-
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iofvade borgareståndet 1624 att hälla kronan ett kompani värf-

vadt sjöfolk, »men 1627 voro städerna nog offe rvilliga att bevilja

«Åväl utskrifning af hvar tionde man som äfven fortsatt ut-

gttiande af 1624 års gärd fdr det v&rfvade båtsmanskonipaniet;

1629 förbnndo sig st&deraas fullmäktige att, tnot frihet för ut-

skrifning, årligen bålla ett best&mdt antal godt ocb dugligt sjö-

folk. Den fdrsta uppsättningen nttogs genom utskrifning, men
befanns vid mönstringen på Skeppsholmen till stor del odaglig.

Sin nrsäkt härför och ny förpliktelse om ofvannämnda manskap

afgåfvo städemas fullmäktige 1629». Oaktadt dessa goda löften

voro städerna ganska försumliga att hålla sitt båtsmanstal, stä-

dernas magistrater inaste därför fran g efter annan raed allvar upp-

manas att hålla detsamma i komplett skick. iStockholms riksdags-

beslut den 7 juni 1631 är den urkund, hvariofenom båtmanshållet

biel ett för städerna ständigt oiius, som ännu fortfar, eliuiu under

form af vakansafgift, men med uppsättningsskyldighot vid på-

fordran». Städernas ständiga båtsmanshåll kom efter 1(534 på

en mera ordnad fot. Fullständigt skulle det utgöra omkring

1,200 man, men 1644 åtogo borgerskapet sig äfven fördubblingen

(s. 117—121).

Hvad landsbygden åter angår, kan det ständiga båtsmans-

hållet, enligt herr Zettersten» ej såsom många vilja ti*o, här<-

ledas från hertig Karls förordning af den 9 februari 1602, där

det bestämmes, att »de hemman, som båtsmän innehafva, skola

såsom i Sverige vara förskonade från gärdeutskrifningar» m. m.,

ty något sådant förordnande är ej kändt i Sverige (s. 121-^122).

Till grund för landsortens ständiga båtsmanshåll ligga tvenne

Gustaf Adolfs instruktioner af 1628, enligt hvilka landshöfdingen

i Finland, Nils Bielke, ståthållaren på Åland, Stellan Mörner,

och landshöfdingen i Uppland, Gabriel Oxenstierna, skalle socken

för socken öfverenskomma med bönderna i skärgårdarna inom

sina län om upprättandet af 4 kompanier båtsmän a 400 man,

nämligen 2 i Finland, ett på Åland och ett i Uppland och

Södertörn. Allmogen skulle hällas före, att på det K. M:t måtte

hafva stadiga och vissa båtsmän och allmogen blifva förskonad

från de idkeliga utskrifninffame, så skulle åt hvar, som vill

hålla kronan en båtsman, fritt öfverlåtas ett hemman, som ran-

tade 18 daler i vissa och ovissa persedlar. Rantade något hem-

man mera, skulle öfverskottet utgöras till kronan, men räntade

det mindre, skulle bonden erhålla fyllnad af andra räntor. »Don
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"bonde, 8om tog båtsmannen till si^, skulle bli^a fri från all-

titskrifniiiu, gärd, landshjälp, bygLiiuiiifSpenningar m. m.» Hem-
manen »skulle indelas etter en af konungen fastställd längd och

oidniiiL, s;i att officerarne tilldelades större ränta än de andra.

^

Om det underliall bonden skulle gifva båtsmannen var också

"noga stadgadt (s. 123). För att »slippa lialla batMuän, men

•dock sjäifva njuta frihet från utskrifningar och gärdei-, satte sig

flere bönder tillsammans på en gärd i de batsmansindelade

trakterna, hvarigenom flere indelade kronoheniman kommo att

4tå öde. Därför befallde konungen amiral Klas Fleming att

ransaka bäroin och tillsäga bönderna att taga och förskaffa sig

«gna hemman; den det icke gjorde, skulle skrifvas till båtsman.»

1634 fann amiralitetet nödvändigt att begära tillökning i båts-

mansdistrikter. Detta beviljades s. å.; båtsmanshåliet ställdes

pa st&ndig rotering och ntsträcktes till alla utmed sjdsidaii

belägna socknar. Fyra krono- eller skattebönder skulle med
frihet för utskrifning hälla en båtsman. De fE>r de 4 indel-

ningskompanierna anslagna* kronoräntorna indrogos till amirali-

tetet

Ett annat sätt att anskaffa sjöfolk var värfning. Detta

«ätt ht .lagnade sig Gustaf I och ännu mera Eiik XIV af.

De värfvade voro dels svenskar, dels tyskar, nederländare

och skottar. Utskrifningarna och det ständiga båtsmanshåliet

eller förhyrningar inom landet gjorde likväl snart utländin2:arne

<ifverflödiga. Sista gängen inom denna period, som utländske sj(j-

män till något större antal värfvades utomlands, var H>17. Några

•ar senare fick visserligen Klas tdeming befallning att af såväl

inländskt som utländskt sjöfolk upprätta ett kompani pä 400

man; det kallades ihyreskompaniet i Stockholm» och tyckes mest

ha bestått af svenskar. Städerna åtogo sig, såsom redan sagdt är,

dettas underhåll 1624. Det tjänstgjorde vid Stockholms skepps-

gård. Vid GOteboi^gs skeppsgård fanns ett par år äfven ett

dylikt Tärfeadt, ehum svagare kompani. Båtsmännens antal

växlade betydligt, sa t. ex. utgjorde det 1567 3,800 man, 1591

åter endast 57; 1615 utgjorde det 319 man, men steg successivt

noder de följande åren, så att det 1620 uppgick till 5fver 1,000

man. Under de följande åren stiger det än ytterligare successivt,

så att det 1634 är nära 3,000 man. Dessa voro redan 1623

fördelade på kompanier, 1633 föreslog Axel Oxenstierna att

flottan och dess manskap skulle fordelas på 4 aroiralskap eller

Biit. Tidskrift mi. 34
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regementen. Skeppsskrifvare omtalas törsta gången redan 1585 ^

på amiral Somes flotta under grefvefejden, således ej, såsom lieir

Zettersten säger, först år lw4t>, och en tid därefter har efter regeln

hvarje skepp siu skrifvare. Amiralskeppeo hade flere.

• *
*

Utom båUmftn hade skeppen äfven knektar till bemanning.

Som skeppen under striden ofta lade sig sida vid sida af hvar-

andra, bvarvid det enas beslrttning äntrade in på det andra,

antog sjöAtriden karaktär af en landstrid. Men som härvid ej

sjdvant folk var nddvändigt, och som därjämte -tillgången på
knektar alltid var inom landet stOrre, än på sjöfolk, så sattes

ej obetydligt med knektar på skeppen. Dessa voro indelade på
fänikor. Herr Zettersten anser att tänikans normalstyika var

525 mail (s. 138). För min del anser, jag ej denna uppgift all-

deles ovedersäglig. På Johan lll:s tid var bevisligen fanikans

styrka 1581* öfver 1,000 man. Och att döma af Erik XIV:s

svar af den 26 Juni 1564 på amiralernas skrifvelse (riksreg.)«

ser det ut, som om fänikorna på flottan detta år haft ofvan-

nämnda styrka. Ty konungen skri fver, att amiralerna »med

ingen fog» kunna sig beklaga ofver brist på krigsfolk, emedan

de hade »icke långt ifrån till en sextusen man allenast knektar».

Ty »till de 4 finikor I baden först, när I drogen ut i år, hafven

I fått till en tntusend man»,, såsom »vi nogsamt kunne bevise».

De förutnämnda 4 fänikorna synas sålunda böra ha utgjort

4,000 man. För min del anser jag det vara tiolis^are, att denna

konungens uppj^ift om (),GUO knektar gifvit uppliof till den lobe-

styrkta sägen om Erik XIV;s (),000 man starka skeppsrege-

mente, än de 8 fänikor knektar, som 15G(j voro ombord på flottan

(s. 139, noten). Men dessutom bör man beakta, att konungen

den 14 juni 1565 i sitt svar på Klas Kristerssons bref skrifver

(riksreg.), att herr Klas har »allaredan så när ett helt regemente

knektar». Just detta uttryck »regemente» kan ock möjligen ha

»gifvit upphof till denna obestyrkta sägen.» Herr Zettersten säger

i sina ur registratnret hämtade uppgifter om antalet af de knektar,

' Riksre*;. d. 30 nprll, om slceppsnittcn.

' Se >Regititr. på Kuagl. Maj:t8 viir uldru uSdigste herrtiti krigsfolk uti Fin*

land ooh Lifland, itein uppå kriKshären anno 81. först Min nu är förordnadt med
Herr Pontus De la Gnrdie och Arfved Hendersson, fdltöfvcrsle till den nofj&rdske

reae». Handlingar angående ryska krigel 157U -1695 i Riksarkivet.
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som användes pa flottan, att de finska knektarne, Aiuiers Guld-

smeds tanika frän Tjust och en fänika tyska knektar år 1565

skalle ha varit kommenderade på flottan. Dessa skulle således

ba åtgjort hvad konungen kallar »sä när ett regemente.» Vare

h&rmed huru fiom beist, så måste det medgifvas, att det är

mycket svårt att veta, hvad som änder Erik XIV:s tid menades

med ett »regemente».

I sammanhang med sistnämnda bref af Erik "XIV torde

det tillåtas mig att äfven nämna, det herr Zetterstens högst in-

tressanta och upplysande dfversikt af båtsmännens antal nnder

tiden 1545—1634 (s. lol

—

132) kan siipplei-ns ur detta bref för

ar löGä, om livilket han ej tyckes ha nac^ot sig bekant i nämnda

afseende. Konungen skrifver nämligen, att utom knektarne

jhafven I ock fyra tnsend båtsmän, undantagandes skeppare,

styrmän och bysse&kyttar».

« »
*

Redan nnder medeltiden hade flottan haft en särskild sjörätt,

roderätten. Men grunden till sin flottas rättsväsende lade Gustaf

I genom 1535 års skeppsrätt och 1559 års sjörätt, hvilka bägge

åberopa gårdsrätten. I stället för den sistnämnda åberopa 1570

ars sjöartiklar, snni dock ej lin nas i riksregistraturet, de af (xu-

8taf 1 1545 utfäniade krigsartiklarne. Redan i 1585 års skepps-

rätt kan nian sjuira en under- och en öfverrätt, livilka ännu

tydligare framträdde i den pa 1620 talet sig för Hottan utbil-

dande holmrätten, hvars protokoll och dombok finnas i behåll

från och med 1631.

Skeppsrätten af 1535 innehåller ganska märkliga saker om

själavården på flottan, strängheten var ett genomgående drag i

stadgarna for densamma. Det heter nämligen: »Man var ganska

angelägen att hålls skeppsfolket till gudsfruktan», som man kan

sé af skeppsrullen af 1535. K. M. har skickat »predikanter och

kaplaner på skeppen, som skola messa, predika och kungöra för

folket Guds ord och Hans heliga vilja och budord. Alla skola

vara tillstädes, då det messas och predikas, den det försummar,

blitVe kastad i vattnet tre resor, sä ofta l)an det gör. Den där

ock icke är stilla, så länge det predikas, lide samma straff. Den,

som smädar Guds heliga namn, hans död eller piiia, kastas i sjön

Digrtized by Google



332 Ä. UAMMABSKJÖLD

änder kölen, så ofta han det gdr». 1559 års sjörätt och 1570

års sjöartiklar innehålla Hka stränga stadganden.

Hvad herr Zetteisteii iär oss om hälsovården pa flottan är

ock mycket lärorikt. Under det tidehvarf författaren tVaniställer

stod det visserligen ofta illa till raed flottans hälsovård, dock pa

långt när ej så bedröfligt som under friln^tstiden och Gustaf III:s

regering. Hvad som gjordes under iäUU-talet var dock mycket

litet. Examinerade läkare voro denna tid ytterst få, läkekonsten

utöfvades fördenskull hufvudsakligen af »fältskärer och äfven-

tyraret. På flottan kallades de omväxlande »bardskärer, bard-

berere eller balberere», som utgjorde ett skrå. Bardskärer fannos

redan på Somes flotta. Någon fast anställning fingo de iikvl&l

ej fSrrän på 16^-talet. 1634 fnnnos en mästerbarberere och 10
bardberere vid Stockholms skeppsgård eller na^on annan.

Skepps^årdarna voro, säger författaren, en plats, där en
större eller mindre del af örlogsflottan plägade förläggas, vanligen

fanns på samma plats äfven varf för nybyggnader och repara-

tioner. Skeppsgardarna voro till antalet 1'2. af hvilka 5 funnits

redan omkring 1556 och 9 vid periodens slut. Stockholm,

Elfsborg, Kalmar, Abo och Viborg voro de äldsta, senare till-

kommo Helsingfors, Kexholm, Riga och Elbing.

Stockholms skeppsgård låg först nedanför nordöstra och

östra sidorna af slottet innanför den s. k. kransen, som gick

nngefär efter nuvarande skeppsbrokajen. Under 1400-talet bygg-

des fartyg på denna skeppsgård, men de äldsta i behåll varande

räkenskaper för densamma äro af år 1541. Gustaf l:s flotta

var ock fSrlagd i skeppsgården vid Stockholms slott. Men se-

dan Erik XIV ökat flottan, flyttades hon troligen 1564—1565 till

den midt emot liij;ti;aude Käppliiiguliolmen eller ^amla Skepps-

holmen, hvarefter nästan endast småfartygen la<jo kvai- vid slottet.

Under 1564— 15(')5 lago i Stockholms skt'|<pfc.^ard enligt räkning

65 större och mindre skepp, och ].">()(; -skulle Klas Kristers-

son Horn efter slutadt sjötag förlägga 53 fartyg i vinterläge i

Stockholm, men 8 i Kalmar och 7 i Reval.

Ar 1608 fick holmamiralen befallning att lägga »somliga af

skeppen vid Lustholmen», hviiken förut hetat Vangsholmen eller

Vongisön, men hviiken sedan af den lustpark och trädgårdar, som

Johan III där anlagt tillika med ett lusthus, fått namnet Lust^

holmen. Någon allmännare flyttning af flottan till densamma skedde

dock först 1640, hvarefter den fick namnet »Nya Skeppsholmen».
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Befälet öfver skeppsgårdarne fördes först af fogdar, skeppare,

höfvidsman och ståthållare. Öfver de större skeppsgårdarne tingo

dock snart amiraler, som då ock på samma gåug vanligen tillika

voro ståthållare, befälet.

Vid Stockholms skeppsgård var under 1500-talet skepparen

högste militärpersonen, utom dä öfversteamiralen var närvarande.

Efter är 1600 blef han dennes närmaste man, nnder namn af

gårdsskeppare, Öfverskeppare eller gårdskapten. Vid de andra

skeppsgårdarne återfinnes han äfven, och detta antingen såsom

andra eller ock ibland äfven såsoro förste roan.

Handtverkarne i skepps^ården kallas vanligen »ämbetsmän»

eller ämbetsfolket pä holmen > De voro fast anställda. »Skepps-

byggmästare funno.s en eller flera, pa samnia liianiz liTiizst fem.

De voro handtverksfolkets förmän. Den förste ske]ipsbvtiiiniäst-

aren är Tians skeppsbyggare, som omtalas 1581. K\artersmännen

voro timmermännens närmaste förmän. De förste skeppsbygg-

inästarne och timmermännen inkallades fran Tyskland, Holland

och Skottland, men ingen synes ba varit från Venedig. Finland

tyckes före det egentliga Sverige, under Gustaf 1, haft dugliga

timmermän.

Ehuru varfven i urkunderna ofta kallas skeppsgårdar, stun-

dom äfven skeppsbyggn ingår, skiljer herr Zettersten dem från

hvarandra; ty med varf, säger han, menas »en plats, där skepps-

byggnad förehades för kronans räkning, men som ej var tillika

forläggningsplats för någon del af flottan, i hvilket fall varfvet

blir skeppsgårds. I Finland kallas ofta varf för bankstad».

Varfven under denna period voro många, riksregistraturet oeh

skeppsgärdshandlingarna visa, att deras antal varit 33. De flesta

voro dock obetydliga och af kort tillvaro. Det äldsta och för-

nämsta var Vestervik, som med blott 13 års afbrott var i verksam-

het från 1548 till 1634. Det var äfven i verksamhet så sent

som under Gustaf III:s krig, ty under detta byggdes däi* flere

skärgårdsfartyg.

Om de andra varfven tillåter oss ej utrymmet att tala, utom

hvad det t Finnmarken angår. Herr Zettersten har nämligen

åtskilligt att tillägga till hvad A. Gronholm fSrtalt om denna

sak. Som bekant var suveräniteten öfver lapparne i Finnmar-

ken under 1500-talet mycket omtvistad. I vissa trakter erlades

skatt till Sverige, Ryssland och Danmark—Norge. Af ett in-

tyg synes, att sjöfinnarue vid Titistjord, hvilkens läge dock icke
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tyckes kanna bestämmas, gifvit skatt till Sverige under Gnstaf

1:8 tid. På mötet i Flacksjöbäck år 1603 mellan svenska och

danska fullmäktige, förklarade de förre, att Norges gräns var

vid Titisfjord, och att hela kasten därifrån med Malanger, Alten,

Porsanger och Varanger hörde till svenska kronan. Koniniii

Karl IX ötvergick från ord till handling och skickade ar 1608

fartyg till dessa trakter att upptaga skatt och fiska, men ej oöjd

härmed, sökte han år 1610 anlägga ett befUstadt skeppsvarf i

Finnmarken». I december 1609 uppdrog konungen åt kaptenen

vid flottan Lars Eskilsson att bygga tvänne skepp vid AltenQord.

DSr skalle han äfven by^a en fast skans, som skalle bestyckas

med 4 kanoner. Att Lars Eskilsson och hans följe kommit fram

till Finnmarken, framgår af konungens inetruktioner att upp-

bära skatt af sjöfinnarne mellan Titisfjorden och Malanger, samt

att, om Ue hindrades af danska fogdar, möta våld med vald. Om
det blifvit något af med skeppshyggnaden är svårt att säga, däremot

synes skan&en ha blifvit anlagd och varit en af orsakerna till

det därefter utbrytande danska kriget (s, 320

—

21).

Om fartygen, deras namn, storlek och beskaffenhet samt

tillkomst, meddelar herr Zettersten intressanta upplysningar.

Hvad säi*skildt fartygen angår, uppräknas af dem mellan 20 och

dO olika slag, som nftrmare beskrifvas. För dessa upplysningar

måste h varje foisk;ire vara författaren tacksam, jag kan dock

icke ingå i några närmare detaljer i detta afseende, utan hän-

visar till sid. 322—28.

Men af ännu större intresse är den öfversikt författaren ger

öfver svenska tiottans storlek under hvar och en af Yasa-

konungarne. Vid Gustaf 1:8 död bestod hon af 6 stora och 19

medelstora skepp samt 28 småfartyg. Erik XIV efterlämnade

en flotta, som var »dubbelt större och kraftigare», än den han

mottagit af fadern. Under Johan III» tid nedgick flottan till 3

etora och 5 medelstora skepp samt 38 småfartyg, men under

Karl IX ökades hon till 3 stora och 27 medelstora skepp samt

^3 småfartyg och var ungefär lika stark, som den hane fader

efterlämnat. Vid 1634 års slut hade Sverige en flotta af 14

&tot& och 30 medelstora skepp. 47 småfartyg och 5 lastdragare,
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hvilka först uDder detta århundrade omtalades. Denna flotta

var »således i afseende på antalet fartyg närmast jämförlig med

den stora flotta, som Erik XIV efterlämnat, men den var betydligt

öfverlägsen genom sin organiserade bemanning och sin kraftigare

bestyck ning».

Svenska skärgårdsflottans anor gå långt tillbaka i tiden.

Själfva kusternas beskaöenhet hafva vållat byggande af sm&rre

fartyg. Under 15—1600-talen kallades dessa fartyg gemenligen

»farkoster»; till undvikande af missförstånd bar herr Zettersten

utbytt denna benämning mot småfartyg.

Under Johan lUrs tid tyckes denna flotta ha varit stdrst.

På Ladogasjöo ville konungen ha några »lättf&rdiga» båtar

eller lådjor. Huru stark hon blef, Sr obekant, men enligt ett

inventarium af 1585 f5rde hon 212 kopparskytt och 110 järn-

skytt. Afven Karl IX vårdade sig väl om skärgårdsflottan,

liksom om (irlogsflottan. Hans son försummade ej den lilla

flottan, men dock törlade han sjöförsvarets starka i de stora

skeppen.

Uvad de olika folkklassernas förhallande till flottan beträöar,

menar författaren (s. 197—198), att man tyckes ha ansett, som

om det egentligen tillhörde städerna att vidmakthålla skepps-

flottan, emedan det for dem måste vara af en synnerlig vikt,

att en flotta fanns mäktig att skydda deras handel. Men äfven

riksrådet, ridderskapet och adeln kommo flottan till undsättning.

Enligt riksdagsbeslutet af år 1629 beviljade adeln till flottans

utredning 50 daler fSr hvar rnsttjänsthäst. Minsta bördan hvi-

tade på presterskapet. — Vi se sålunda, att hela bördan på

långt när cj hvilade ensamt pa allmogen, om än utskrifningen

tyngst drabbade densamma.

Af det ofvan anförda framgår, att alla Vasakonungarna i

liög grad vårdat sig om flottan med undantag af Johan TII, som

dock visst icke saknade intresse för eller underkände hennes vikt

och betydelse. Men olyckan var, att han lika litet i afseende

på flottan som i andra angelägenheter förstod att förverkliga

eina planer eller göra sig åtlydd, Hvad Karl IX angår, an-

märker herr Zettersten, att »oförtjänt synes det hårda omdöme
vara, som flottans alla historieskrifvare och ilfven andra filllt

om Karl, eller att han, liksom Johan in, vanvårdat flottan och

låtit henne förfella» (s. 367), ty Gustaf Adolf mottog, såsom

ofvan är närandt, en icke föraktlig flotta. Hvad Karl IX sak-
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nade, var dagligt biträde och äfveo bemanniiig, men hans bod

skaffade sig både det ena och det andra.

Om Erik XIV yttrar herr Zetterstent att han kunde, aon>

man säger, »sätta lif i spelet». Vid genomläsandet af hans re-

gistratur finner man, att han var själen i det hela, att det var

hans fBrtjunst, att skeppsfolkets styrka, som vid hans tillträde-

till regeringen uppgick till 1,000 man, då kriget 2 kr åfimft»r

utbröt, genast fördubblades, och aret därpå eller 1564 åter för-

dubblades så att styrkan biel' 4,000 man, som sedan ar 1567

ukades ända till nära ö,000 man. Därefter inträdde konungens

svaghetsperiod, och då sjönk äfveu flottans styrka.

Hos Gustaf II Adolf har hen /ettersten upptäckt nya och

hittills så godt som okända eller förgätna sidor af hans lysande-

militähska snille.

I Johau Hands dagbok omtalas, att när konungen kom i

£ifsDabben ombord på skeppet, anställde ban ordentligt förhör

om skeppets tillstånd och visste namn på allt, som var ombord,,

löst och fast, tackel och tåg, stora och små segel, :»rätt som det

hade varit en Indianisk skeppskapten», tillägger Hand mycket

förvånad. Sedan Öfvade konungen nnder resan härmännen ocb

soldatema i vapnens bruk och skeppets regerande under strid.

Någon fljösjnka led han ej af. Gustaf Adolfs stora fältherre-

gåfvor hafva orsakat, att hans sjömannaskicklighet blifvit mindre

uppmärksammad, än den i själfva verket förtjänat (s. 70). Ar
1623 fSrde konungen själf befälet öfver sin flotta. Sedan Anund
Jakobs dagar hade ingen svensk konung i egen person gjort detta.

Gustaf Adolf hade vid detta tillfälle under sig 4 amiraler, en

hvar för sin egen afdelning. Han »utfärdade ock da en segelord-

ning, som i tiera delar påminner oin långt senare tiders bestäm-

melser vid eskaderseffling >. Denna ordning, hvarefter skeppsflottan

skall segla, när hon l()per till sjös», utgaf Gustaf Adolf ombord

på skeppet Stockholm till ankars i Elfsnabben den 10 juni 1623.

Den där liggande Hottaii, som konungen själf sedan förde till Danzig,

utgjorde fyra tiottor eller eskadrar, med Stockholm som chefsskepp

i l:a flottan, Kronan i !2:a, Riksnyckeln i 3:e och Tre kronor i

fjärde flottan. Första flottan bestod af sex skepp, de öfriga af

fem hvardera (se vidare beskrifningen härom 393—397).

H ölberg säger i sin historia, då han jämför Kristian den IV
med Gustaf Adolf, att den senare var endast en stor general»

men att Kristian den IV var både en stor general och en stor
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amiral. Att jämfdra dem med hvarandra BOm föltherrar, var t&I

. redan på Holbergs tid en löjlighet, men om man fdmt varit be-

nägen att ställa Kristian som amiral öfver Gustaf Adolf, så

torde v&l ingen gdra det hädanefter, ty i sin bok om slaget vid

Colberg^r Heide har bibliotekarien Broun visat, att Kristian den

IV ej var någon stor amiral. Men då man läser herr Zetterstens

beskrifning på ofvannämnda segelordning, f&r man det iotrycket,

att Gustaf Adolfs militäriska snille äfven framlyser hos honom

som amiral, om han också ej fick tillfälle att utbilda sig till

en lika stor amiral sum general.

•

Mycket annat om vår flottas uppkomst, organisation, sty-

relse och ekonomi kunde vara att meddela ur detta innehallsrika

arbete, men utrymmet medgifver det ej. Dock måste jag på-

peka, att det äfven innehåller högst lärorika statistiska utred-

ningar, som matte ha kostat ett ofantligt arbete. Man måste

äfven vara författaren tacksam för de viktiga bidrag till våra

amiralers och sjöhjältars biografier, som han gifvit genom att

utförligt angifva deras meritförteckningar m. m. Mot de upp-

gifter författaren i detta hänseende meddelar ur egua forskningar,

har jag intet att anmärka. Däremot torde åtskilliga uppgifter,

som han hämtat ur tryckta källor, icke vara lika tillförlitliga

eller fullständiga, som författarens egna, men jag vill ej nu

närmare inlåta mig på denna sak.

I ett arbete, som uppkommit ur ett så svårhandterligt ma-
terial och som utmärker sig genom en hardt när Sfverväldigande

massa af nya och intressanta detaljer, ha naturligtvis, trots den

största omsorg, åtskilliga ssinärre oegentligheter ej kinmat und-

vikas. En och annan anser jag mig min plikt likmätigt böra

påpeka.

»Den beständiga radsmstitutionen > kan sålunda icke sägas

»leda sitt ursprung från riksdagsbeslutet af 1602» (jfr sid. 11).

Enligt den nu gällande uppfattningen, anses den ha tajjit sin

början först 1634. S. 18, vid tal om amiralitetskollegium, säger

författaren, att det fungerade i 157 år. Häremot kunde intet

vara att invända, om ej författaren tillika framhållit, att detta

kollegium under samma tiderymd fungerat såsom »flottans fast

organiserade öfverstyrelse». Månne man ej snarare bör säga,
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att amtralitetskollegium förlorade denna egenskap 1780 och att

det aldrig' sedan återvann densamma. I skrifvelsen af den 5

maj 1791, genom livilken Gustaf III upplöste amiralitetsknllegiet

<jL'h inrättnde Sfeneral-sjij-niilitia^kontoret, framizar ovmiersägiigen,

att aniiralitetskollegiiini, under den närmaste tiden före sin upp-

lösning, ej varit någon öfverstyrelse för Hettan, utan endast för

€n mindre del af de till sjöväsendet hörando delar». S. M står

det: »ett annat slaa af fasta amiraler ftro skeppsgård samiraleroa

i FiDland från 1583», men s. 69, att skeppsgårdsamiraler funnos

redan 1582. S. 115—116 säger författaren: tPå Hisingen och

i Askims härad i Bohuslän hölls ntskrifning år 1629». Felskrif-

n ingen är ögonskenlig. S. 285 står det, att tefter många års

ansträn£];n ingår intogs Riga af Gustaf Adolf den 16 sept. 1621».

Detta uttryck är nåpot oklart, ty Rigas belägrinjr varade ju

knappast fem veckor, och frirst nyssnämnda år kan man säga,

att kriget mellan Sverige och Polen åter egentligen började, ty

under Gustaf Adolfs regering rådde ju sk godt som hela tiden,

utom 1617—1618, ända till 1621 stiilestånd mellan de bägge

rikena. S. 286 säges det, att ^Elbing förblef under svenska kro-

nan till freden i Oliva, 1660» i stället för till stilleståndei i

ätuhmsdorf, 1635. S. 345 vid tal om antalet af skepp, som er-

dfrats från fienden 1565, uppges det^ att det var 1 som togs,

men s. 419, att i slaget den 7 Juli 1565 eröfrades 3 skepp.

II.

Den näst sista delen ut' lierr Zetterstens arbete — ty den

sista berör pa några sidor lotsverket — liaiuiiar om si(tf;iL'en

(s. 899—499). Denna del liar författaren långt mindre utförligt

behandlat än tiottans styrelse, folk, förvaltning, ekonomi samt

skeppsgårdar och varf. Man bör icke klandra författaren härför,

ty sistnämnda grenar af vår flotta ha hittills varit alltför myc-

ket försummade för krigshistoriens skull. Och ehara författaren

i framställningen af sjdtågen vid vissa tillfitllen hade kunnat

och bort vara mera utförlig, har han likväl, äfven hvad sjökrigs-

historien angår, åstadkommit ett i hög grad för^änstfullt och

dugande arbete.

Anmärkningar kanna visserligen göras mot flera faktiska

uppgifter, detta beror hufvudsakligen pa de källor författaren
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bågnat. En af dessa, eller Clemetit RentzeU berättelse, inne-

håller flera oriktigbeter, som författaren ej beböft råka ut för,

om Gustaf I:s riksregistratDr mer användts. Men som X och

XI delame af detsamma/ när författaren skref sitt arbete,

kanske icke voro i tryck tillgängliga, är ban till stor del ur-

säktad, för iitt han icke framför allt sökt hämta sina uppgifter

ur denna källa.

Hvaj-je vän af Sverifjes historia och af ^svenska flottans

minnen» måste likviil vara herr Zettersten mycket tacksam för,

att han, i sin framställning af Gustaf T:s sjötåg, framhällit don

stora och afgörande loll var flotta spelade under grel vetejden,

saiDt därför, att han är den ende svenska historieskrifvare, som

i våra dagar i tryck paminnt svenska folket om en förtjänt man,

hvilken blifvit så godt som alldeles förgäten af detsamma. Det

hade likväl varit att önska, det författaren mera i detalj skildrat

svenska flottans verksamhet under detta krig. Detta skulle

ntan större svårigheter låtit sig göra, om han mera omfattande

genomforskat de svenska källorna och sedan med vederbörlig

kritik sammanarbetat de fynd han i dem gjort, med hvad utländska

fttcfattare, enkannerligen de danska, åstadkommit om detta krig.

Ty det är ett egendomligt förhållande med grefvefejdens historia,

att medan icke allenast danskar och tyskar, ntan äfven norr-

män behandlat donsamma, senare svenska forskare icke vidare

uppmärksammat detta rika ooh storartade ämne. Och likväl

torde vårt folk sällan tagit del i ett krig, som haft så djupt in-

gripande veikningar pä. den skandinaviska nordens yttre och

inre förhallanden. Utta torde heller icke våra vapen i sä hög

grad som i detta krig, främjat Nordens intressen ot li därjämte

handelns och sjöfartens utvecklin<i i allmänhet. Mon dott i krig

var ock i själfva verket mera eu europeisk äo en en leut skan-

dinavisk fniga.

Äldre svenska historieskrifvare, såsom Tegel och efter ho-

nom Tornqvist, hafva dock framhållit Sveriges stora inflytande

på utgången af detta krig. De hafva visserligen understundom

gjort detta mindre opartiskt, än de bort göra. Men i det hela

taget ha de varit mera opartiska än de danska författame, hvilka

senare svenska forskare följt, medan de så godt som förbigått

' Dvm\ delar af konung HuHliif 1:8 registrfttur äm, liksom de förcpScndp, ut-

gifaa af arkivarien ni. m. d;r Victor Granlund. De utgöra eu grafva för dem,

éom tur iTeBikR källor TUj« stndeia gi«(?efejden.
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Tegel och Tornqvist.* Härigenom har också följden blifvit, att

man i senare tider fått en ofullständig bild af Sveriges och

svenska mäns deltagande i detta händelserika och i sina följder

så märkvärdiga krig.

Med tacksamhet och glädje ma vi ^vcrsk^i" visseiiitzen er-

känna, att inånpra af Danmarks senare histoi leskrifvare visat

stor oväld vid bedömandet af historiska händelser, i hvilka vårt

fädernesland haft del, så ock i uppfattningen af våra stora män.

Jag behöfver nämligen endast nämna bibliotekarien Chr. Bruun,

profes5?orerna E. Hoim, J. Stenstrup, d:r J. A. Fredricia

och kapten A. Larsen. Men till denna grupp kan man alls

icke räkna författaren af »Den dansk-norske sjömakts historien,

H. G. Garde. Och endast med betydliga modifikationer kan

man göra det med den utmärkte historieskrilVare, som grund-

ligast och utförligast af alla nordiska författare behandlat »Gre-

vens Feide», G. Paludan-Mf&ller, som en af hans hangifne

och tacksamme lärjungar nyligen kallat »den store afdöde».

Man måste visserligen medgifva, att Paludan-Muller erkän-

ner, att Gustaf I och Sveriges ingripande i kriget hade ett af-

görande inflytande på dess utgång, han erkänner till och med,

att svenska tiutuui var -oumbärlig) fV)r Kristian III, ehuru han,

så mycket han förmår, söker förringa detta senare erkännande

genom att gifva Peder Skräm hela äran af sjösegrarne. Den

svenska flottans verklige öfveramirals namn namnes däremot

endast i förbigående. Att svenska flottan var den bästa af de

tre förbundnas, erkänna visserligen både Paliidan-Miiller ocli

Garde, men genom att padikta sin landsman, Peder Skräm, ett

öfverbefäl, som han han aldrig haft, samt genom att uteslutande

tillerkänna honom, som dock under det egentliga sjötåget endast

var en af den svenske amiralens underbefälliafvare, förtjänsterna

af framgångarna, bafva de gjort sig skyldige till ett svart ft-l

mot den historiska sanningen och mot Danmarks bundsförvandter,

svenskarne. Ty ur historiska urkunder låter det sig ej bevisa,

att Peder Skräm under grefvefejden någonsin fatt »overtage en

af de vanskligste opgaver, der nogensinde ere stillede en dansk

krigsman». Det strider därför ock mot rättvisan, då man på

' Den förfuttate, som i »fuurt' tider, uin ock endast i allmSnna drug, verk-

ligen frambullit Gustaf ¥m«b och Sveriges afgöRllide ingdpunde i grefvefejden, iir

herr C T. Odbncr. Hans »lärobok» har mer» ock bättre framhållit detta, än
utförliga historiska arbeten.
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grand af lians lysning af »en opgave», som han aldrig fått, säger^

att den ^j^jort haii.s eget !Navn udödeligt i Danmarks Aarböuer».

Har natron af de amiraler och krigshufdingar, som voro med

pa detta sjotag, mera än de andre haft en sådan »Opgave, hvis

heldige Lösning har mere end alt Andet bidraget till Fa?dre-

landeta» — och Nordens — »Frelse», och som bort göra hani>

Damn odödligt i Skandinaviens historia, så är det icke Peder

Skräm, utan en svensk man. Härmed vare det långt ifrån mig

att vilja söka förringa det danska folkets stora krigiska &ra

och allra minst dess flottas och sjöhjältars lysande bragder. Det

är ej min mening att söka nedsätta Peder Skräm, ntan endast

att låta honom fa dela med sig åt den, som enligt urkun-

derna har gjort lika mycket eller mera än han. Ty nr historiska

handlingar kan det ej bevisas, hvarken att Peder Skräm haft

högsta befälet öfver svenska eller öfver hela den förenade flottan,

och fråga kan blifva, om han ens förr än efter slaget i Svend-

borgssundet fått befälet (ifver Kristian TTT:s flotta. Berättelserna

om Peder .Skräms verksamhet under sjökriget före flottans in-

löpande i Öresund hvila, så vidt jag vet, bufvudsakligen på

Hvitfelts framställning och fru Olive Skräms anteckningar om
sin fader. Den förres framställning vimlar från början till siat

af oriktigheter. Hvad fru Olive Skräms berättelser' åter angår,

ha de större historiskt värde än Hvitfelts, men äfven henne.s

uppgifter måste användas med varsamhet. Hon nämner icke

den svenska amiralens namn, men hon säger ej heller uttryck-

ligen att hennes fader var svensk öfveramiral, om man än kan

uttolka lien nes ord sa, att hon tager detta för gilvet. Däremot

låter huii verkligen sin fader ha hedern af allt, hvad som ut-

fördes. Men hon är icke den enda nära anhöriga till en berömd

man, som Hn-storat och förökat hans bedrifter. Mot bäjrge dessa

danska författares och deras efterföljares framställningar kunna

vi svenskar däremot sätta ^'gamle kung Göstast bref icke blott

till hans »kära dannemän», riksråd och adel, utan äfven de bref,

eom han skrifvit särskildt till sin amiral, och som denne ej

skalle fl meddela åt andra. Dessutom har Gustaf I utfärdat

en formlig skeppsrätt eller instraktion, där han gör vetterligt

>med detta vårt öppna bref, att vi utskickat hafve denne vår

troman och amiral, Måns Svensson, med vår skeppsflotta emot

vare, Sveriges rikes, Danmark och Norges rikers fiender, de

* Daiuke Magasin Tredje Kfekke, a. 81.
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lyliske, deras anhängare och medhjälpare. Det är således icke

Peder Skräm till Urup, utan Mans Svensson Some till Vesterby,

som konunf! Gustaf T förordnat till öfversteamiral öfver sin och

Sveriges rikes skeppstiotta. Peder Skräm var visserligen då i

svensk tjänst och ombord på svenska flottan, hans dotter må
gärna tilldela honom värdigheten af »amiral», konung Gustaf har

dock aldrig gifvit honom denna titel. I alla konmigens bref,

där han skrifver till svenska flottans befälhafvare och höfvids-

män gemensamt, nämner han först Måns Svenssons och därefter

de andres namn, och visserligen fSrst af dessa Peder Skräms

namn, så länge han fSrblef i svensk tjänst. De flesta brefVen

äro dock ställda ensamt till Måns Svensson Some, de utvisa ock

ovedersägligen att den store konungen hade mycket höga tankar

om sin aniiral. samt att denne åtnjöt sin kunslise herres oin-

skränkta förtroende. Ur fru Oiive Skräms anterknmgar, liksom

ur Paludan-Miillers framställnimr, kan man visserligen få fram,

att Måns Svensson var en nolla, men detta låter sig ej göra ur

Gustaf I:s bref till honom.

Att danskarne underskattat Some, är ej underligt; på sitt

sätt kunna de likväl sägas mera ha uppniärksaiiiiuat honom, än

det 19:de århundradets svenskar L^jort. Ty dessa ha til! allra

största delen förbisett houoin, enär ingen af dom fiire lierr

Zettersten ens nämnt hans namn. Kanske skulle Mans Svensson

Somes namn ännu vara hemfallet åt glömskan, om ej en af

våra nu lefvande främste häfdatecknare framhållit hans förtjän-

ster i Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien, då fråga

väcktes om, hvitka amiralers och sjöhjältars namn skulle pryda

sjökrigsskolans nya hus på Skeppsholmen. Detta hans ingri-

pande hade ock till följd, att Måns Svensson Somes namn 1879

anbragtes på nämnda hus. Detta är ock snart sagdt den enda

hedersbevisningen en sen eftervärld egnat honom. ^ I denna an-

mälan är ej utrymme för en utförligare behandling, men jag

vill en annan gäng försöka göra en skildring af hans sjötag.

' I tionde bandet af Sfenskt Bic^rafiskt LexikoUi u^' följd, hor omsider en
btograti ofrer kfmom influtit. Den gtSder alg åoek mhåt m vviligft trjrekta UUor
och är Mde kort och ofallftäiidig. I Nordisk Familjebok, minws é& follftindig,

aBket man honom förg&frei.
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Redan på skolbänken har kvaije svensk fått lära sig, att

vår flottas ärofullaste tid varit änder det nordiska sjuårskriget,

särskildt år 1565. Herr Zetterstens framställning jäfvar icke

häller denna uppfattning. Dock hade det varit att Önska, att

han mera i detalj, eller så att säga mera utredande och bevi*

sande, behandlat sjöstriderna under detta för alla Östersjösta-

terna sa viktiga krig. Man önskar, att hans franiställiimg vore

riktig, men man kSnner långt ifrån visshet i detta afseende, om
man studerat utländska arbeten och framför allt ett svenskt.

Herr Zettersten har, synes dei raig, varit för litet kritisk samt

allt för troget följt äldre svenska författares skildringar och

detta utan att vederlägga senare frän dem afvikande framställ-

ningar. Och dock torde knappast någon svensk forskare såsom

herr Zettersten varit kvalificerad att lägga en säker grund för

svenska flottans historia under detta sjökrig. Ty för att säga

meningen rent ut, detta krigs historia behöfver undergå en

grundlig revision. Hvarken danska elier svenska skildringar af

detsamma äro tillnärmelsevis, hvad de borde vara, kanske mest

därför, att hvad som svenska och danska källor innehålla om
detta krig icke ännn efter vederbörlig kritik blifvit samarbetadt.

Tomqvist och Yestling bland svenskar, Garde bland danskar^

hafva jämte andra gjort aktningsvärda bemödanden, men mycket

återstår ännn att göra. Den sistnämnde är i sitt arbete »Den

dansk-norske Sömagts Historie» lång ifrån opaitisk eller kritisk,

men han har understundom uppgifter, som äro ovärderliga eller

åtminstone förtjäiui att ujj}»märksaiamas för att efter vederbörlig

kritik användas. Om herr Zettersten rådfrågat denna föi tattare,

tro vi, att hans framställning skulle vunnit icke obetvdligt,.

Sant är visserligen, att Sveriges mest lysande sjukrig enligt

Garde ter si(? i en helt annan dager, än vi svensivar äro vana

att se detsamma. Men egendomligt nog torde dock hans skild-

ringar pa de flesta svenskar göra ett långt mera tillfredsställande,

för att icke säga sympatiskt, intryck, än t. ex. Fr. Vestlinga

framställning af samma krig i hans arbete »Det Nordiska Sjuårs-

krigets Historia». Efter läsningen af detta arbete torde de fleste

stå undrande och spörjande, om Klas Kristersson Horn och

svenska flottan verkligen skurit några lagrar. Man har svart

att under läsningen af detsamma värja sig för den misstanken,

att vår nationalfåfänga gjort mer af deras strider, än som varit

öfverensstämmande med verkligheten. Och ehuru Zettersten i
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allmänbet ej delar V^Btliogs uppfattning, bryr han sig dock ej

om att söka vederlägga dennes uppgifter eller leda sina egna i

bevis. Och likväl hade det varit så mycket större skäl till

att göra detta, som Vestlings arbete redan synes vara, eller

åtminstone kommer att blifva, grunden för utländingarnas upp-

fattning: af sjöstriderna under ofvannäninda krig. Atmfnstone

åberopar en tysk forskare Otto Bliimcke i sitt arbete Pom-
mern wåhrend des nordischen siebenjåhrigen Ktiegea gång på
gång detsamma.

Frågan blir därför nu, om Vestling har rätt eller icke i sin

framstäUoing af sjöstriderna? Om så voro, skulle de äldre svenska

skildringarne vara otiilförlitiiga. I någon mån torde dessa också

öfverdrifva svenskarnes framgångar, men på sitt vis gör sig äfven

Vestling saker till öfverdrifter, ehuru i motsatt riktning. Ty så

samvetsgrann och noggrann än denne forskare i allmänhet är,

torde många läsare likväl ha svårt att i allo förlika sig med
hans framställning. Han, som dock egentligen har sin styrka

i detaljerna, försummar nämligen väl ofta att komma fram just

med de detaljer, som äro belysande och afgörande för en klar

och tydlig uppfattning af själfva händelserna, och därigenom får

hans framställning icke sällan något skeft. Därtill kommer, att

han har en viss förkärlek för utländska, icke an nst danska källor,

medan han nästan tycks negligera de svenska. Såsom exempel härpå

vill jair till en böjjan anföra hans skildrini; af slaget vid Oland. ^

Detta slag framstiillps af de flesta svenska historieskrifvare

som en seger. Af Vesilings framställning åter far nian icke

detta intryck, men det fram<^ar ickp heller att det varit ett

nederlag. Slaget skulle således ha varit oafgjordt. Garde har

ungefär samma uppfattning,^ och äfven Odhner ansluter sig i

sin lärobok till samma åsikt. Herr Zettersten däremot^ anser,

att det var en seger. Hviiken af dessa motsatta åsikter är nii

den rätta? Vestling synes mig, såsom redan sagdt &r, allt för

mycket lita till utländska källor. Han har visserligen sett

Erik Xiy:s bref »till den menige man utöfver hela S?eriges rike

belangendes den lycke och seger emot fienderna» af den 15

september 1564, men antingen har han icke ansett sig kunna

sätta tro till konungens ord, eller också har han icke tagit

) V«8tliBg, Det nordisk» qnKnkrigeto liiitorii, ». 69, 70.
' Gardf. 8 67.
' S. 416—417.
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kännedom om skrifvelsen i dess helhet. Som Erik XlVrs bref

i många fall är hugst upplysande och, så vidt jag vet icke

tryckt, och som man fran denna tid har så ytterst fa skildringar

af samtida om sjöslagen, vill jag antöra följande ur detsanima:'^

»Och alldenstund vi hade vår skytt och alle våre krigsmunitioner

i Kalmar, dit man ock med minste omkostnad och omak kunne be>

komma tUlfSSming både med spanueroål, fetalie och andie nSdtorfter,

eom man behof hade, iy toge vi oss dette råd före ooh droge till

Smellertid vi voro på tåget och korarae till Strömsrura, finge vi

eporje tidender om vår skeppsflotta, att det jj^ick fast sielsindt och

olike till; både var folket sjakt utaf den orsak att amiralciua hade

emot våi- befallning slagget mera folk tillsainniaus, än som sig väl

kunne rymme pä förbemälte skepp. Därutofver blef af fetalien för-

etöidt oeh intet utrSttadt, så hade ock amiralerne satt sig före att

begifra sig bem åt Stockholm igen och mente det Tara nog, hvad som de
hade uträttedt med de narviske kofarter, som de tillförene bekommit
hade. Då vi sådant förnumme, blefvo vi ille tillfrids ocli besvärade

oss flux öfver den store osklil, de oss oeh riket i så måtto hade till-

fogat, i det att de så hade försummet tiden oeli föge uträttat det

riket kunne halVe gagn utaf för all den bekostnad och omak, som

på vår skeppsHottas utredning var användt; förskickede fordeuskuhi

våra gode mån och tjenare herr Klas Kristersson samt Göran Peders-

son in oppå skeppen, att de skalle ransaka, hvilken som råtte onaken
var till samma församroelse, gåfve dem också i befallning, att dar

som skulden finnes hos amiralerna, skulle de sätta dem af befall-

ningén, och berr Klas Kristersson blifve i deras stad för amiral.

Och när förbemälte herr Klas och Göran konimo dit tillstädes in på
skeppen och begynte förhöres och 'förhandles därom, fanns då uti san-

ning, att amiralerne vore här mest vållaudes uti, i det de ville icke

fort till fienderne, hvarföre tog då herr Klas Kristerssou sig den be-

fallning uppå, som yi honom ombetrott hade. Medan detta skedde,

kommo fienderna dragandes in till våra skepp, som då logo vid norra

Ölands udd, och efter vådret var sunnan den dagen och blåste flux,

ty hade våre ingen annan råd, utan måste låta gå till sjös undan

fienderne och höUe deras kosa upp under Gulland, och blefve då

den tid våre slagne på flykten, dock finge vi ingen skade på våre

skepp, utan de blefve alle behSklue. Sedan fienderna det såge, att

våra vore afvckne, satte de under norra Olauds udd uied deras skepps-

flotta ooh begynte bränna. Hen strax dttrefler fogade Gnd det så,

att vädret förändrade sig i norr, så att våre iinge en tjänlig vind,
'

favarför de ock vände strax om och sökte till fienderna igen. Och
när våra örlogsskepp komme löpandes till dem, tågade fienderna [med]

deras slättste skepp fram nt med landet och stälte sig till motvärn.

' Det vinr ockal tydlifcen att Horn q leverent slaget, dmm äem herattdier

förtiilja, i konungcoB äsyn. Ktt bref nf den 8 aug. ar oek viktigt får airmare
kunskap om Horns ofvertagande af befälet.

mt. ndskri/t mi 25
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Men när vira begyote fbut skjute på dem, då måste de omsider lyfte

deres ankar orlt ^fva 9\g till segels, slogos så raed våre den helc

dagen igeiioin n i<,()t in på natten. Men efter tre af tienderiies skepp

vore uti skarin\ (sdn oföfseendes korane ibland vårc örlogsskt jip, och

hade dar åntl (aic), daiiure medan de voro på ll^kten och aktade

löpa sin kos, blef vkt amiral dem vane och tog dem så ttU fånga,

ett af dem kallae Böselejonet, det andra Morianen, det tredje David.
Däroppå voro fem ntaf den daneke adeln, som ock fångade blefve^

nämligen herr Arved Ugarp, Peder Dåå, Torbjörn Dåi, Krietiem

Sörensson och Verner Kloot samt sexhundra gemene fSngar. Togs
där ock rtt köpmansfikcpp, hvilket var tillförene af våre fånget och

uppta L""" t i öjön, och sedan svekligen drog sig undan, när skärmytslen

angick. Uch efter vi ändå ingen viss kunskap liude bekommit utur

sjön, huru med våre örlogsskepp var gånget, därföre läto vi eåtta

OM ntöfver till Öland på samma dag slakten stod med en ge-

svadher tyska ryttare oeli två fiinikor knektar nti den akt att där

fienderna hade behållit sjön oob fått öfverhanden med våre, att vi då
hade kunnat försvara Oland. När vi koromo in på landet, finge vi

då se fiendernas skepp, där de lågo i sjön, dem vi tålde, och vore

de då icke mere äu 30, men Olandsboarne, som hade sett dem till-

förene, den tid de först drogo till vår skepps flotta, sade oss förvisso,

att de då vore 40 skepp alle tillhope, hvarföre ock intet tvifvel är,

att 6 utaf fieDdemei skepp skole vare omkomne ntöfver de, som
fångade blefve. Men det hafve vi i visse sanning fSrstått sedan af

dem« som bafva sett skeppsvraket och folket vid stranden utmed Öland,

att 2 väldig skepp skole hafve strandet och blifvit borta för fienden.»

I hafvudsak måste detta bref få anses tillförlitligt, åtmin-

stone bör man ej, såsom Vestling gjort, lämna det så godt som

ntan allt afseeade och ^entligen endast sätta sin Ht till den

danske amiralens uppgifter, om ock denne var en sådan man
som Herluf Trolle. Icke häller kan man gärna sätta tro till

Gardes uppgift, att de tagna danska fartygen icke nnder slaget

varit förenade med Trolle, utan att de kommit annorstädes ifrån

för att förena sig med honom, enär jn Trolle i sitt bref säger,

att han först saknade' dem den 15 angusti, eller dagen efter

sista sammandrabbningen. Däremot äro både svenska och

danska historieskrjf\ iU e eniga om, att svenska amiralsskeppet

Elefanten strandat, men som detta skedde dpn 16 augusti enligt

herr Zettersten, sa, får man väl ui'säkta kojmiieen, att han ej

omtalar dess förlast. Men att märka är, att konungen erkänner,

det svenska flottan blef slagen på flykten vid första daszens strid.

Det är därföre svårt att tro annat, än att hans uppgift om
fiendens flykt den andra dagen också är riktig, och att svenska

* T«ttling, I. 70 B.
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flottao behållit slagfältet. Hvad som Sfven talar fSr STenska

flottans seger är, att 3 fartyg togos Aran fienden. Äfyen Olftn-

dingarnes uppgifter om den fiendtHga flottans styrka torde vara

riktiga, ty Garde erkänner, att med den ursprongligen 36 segel

starka dansk-lybska Hottan hade 3 andra fartyg förenat sig.*

Jämte det af konnng Erik omnämnda köpraansfartyget får

man således 40 skej
i
.^ Däremot är det svårt att tro, det dan-

skarne förlorat flere ^kcj p än de tre ofvannämnda. De 6 elier

7, som Erik saknade, hade ju kunnat vara bortskickade.^

Vestling tyckes knappast bättre ha undersökt konungens

bref för år 1565 än för år 1564. De danska källorna anser

han fortfiirande för bättre än de svenska, därför får man ock

det intrycket af hans framställning, att de båda sjöslagen den

4 juni och 7 juli varit oafgjorda. Möjligt är det likväl, att

svenskaraaa sjösegnur nnder 1565 ieke alltid varit fallkomligi

hvad man s8^;er taktiskt afgjorda, men faktiskt torde de dock

ha varit det, hvilket äfven är hr Blfimckes åsigt.^ Ser man
på danskamas förlnstor under detta år, kan jag ej finna annat,

an att de vore betydligt större ftn svenskarnas. Hvitfelds eska-

der af 9 skepp blef ja dels ödelagd, dels gjord onyttig, sa länge

kriget varade, Att Horn varit öfveriägsen den 4 jani fhimgår

så väl af konungens svar af den 14 juni på hans bref, som

däraf att Ilerluf Trolle ej kunde hindra de med proviant lastade

svenska fartygens framkomst till flottan, samt vidare däraf att

förbindelsen mellan Sverige och de pommerska stSderna, som

danska kouuogeu framför allt ville afskära, fortlarande upp-

rätthölls.

Hvad slaget den 7 juli vid Bunihulm angår, så synes mig

detta med större skäl än slaget vid Ölaud i augasti 15G4 kunna

kallas oafgjordt. En skildring i detalj af detsamma torde dock

1 Garde, 8. 62 n.

* Jag har hällre f5ljt detta bref an ett tidigare af den 19 aagusti till stit-

hållame Stnrkholms slott, ty det tyckes som oni Iconungcn varit bättre under-

rättad, dä h&a skrct brefvet af den 1:> september, än då han skref till nämnde
ttfhUlanie. Af brefVefc till dcise framg&r, att man alagiti åm 10 och 11 angnsti

och sSsom det tyckes äfvcn ileti 1'3 eller den 14, ty ilå konungen kom ofvcr till

Öland den 14 aagasti hade allaredan >de våre» slagit fienden på flykten, så vida ej

hinned ikall menas, att Irommgra dt fBnt fek inBdenlltdae on, att Horn Mgnt.
Dvttkla punkter flnnw i detta bref.

' Att Vestling uppenbar! iiren Icke begflennt detta bref i sin lu lhet frsmpSr, «^e!s

daraf att han IBljer Trolle» upjtgilt om de danska langarnaé antal, dels uck duraf

att han ej bestämdt vågar siiga, att komtllg» låtit mtta uSg ofrer till Ölud, hvOkat

do0k tydli Ert fratngSr af hans bref.

* Anf. arb., 8. 201 och 236.
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viia, att sveMkftTDa ftfVen liftr i dtt hela stridt med framgåog, och

att Klas KriBtenson icke utan skäl ansett sig haft dfverhanden.

Gardes frainBtällning af detta sjöslag, det största och bloriiL is-te

midei hela kriget, hör till hans bättre skildringar. Enligt denne

förtattare har hutVudbti iden utkäni])ats mellan Horns amirals-

skepp St. Erik och 8 aii lra svenska skepp a ena sidan samt

danska amiralsskeppet Jägmästaren jämte 5 andra danska a den

andra. Har, såsom Erik Ruds bref och andra danska källor

uppgifva, den öfriga delen af danska flottan sa godt som hållit

sig på afstand från striden, sä har väl detta ock varit förhållan-

det med flertalet af de svenska skeppen. Däi'oni förmäla dock

våra källor intet, och åtskilligt gör, att man måste anse Erik

Kuds uppgifter i icke rioga man färglagda. Mera sannolikt

förefaller det, att denna del af danska flottan ej kom amiral-

skeppet och dess sekundanter till hjälp, jost emedan den icke

konde det för de andra svenska skeppen. Skalle Erik Ruda

oeh. Gardes skildringar vara riktiga, så skalle jn flertalet af

svenska och danska fartyg ej allvarsamt varit i elden, men

hnra skall man då kunna förklara, att svenskarna fdrlorat i döda

och sårade öfver 5,000 man. Äfven Vestling uppger, att förlusten

i manskap säkerligen varit å båda sidor flera tusen man. Detta

förefaller icke osannolikt, luen da Yestling iiai dciina uppfatt-

ning, är det bra egendomligt, att han kan påstå, det tleitalet

danska skepp hållit sig >overksamt på afståi\d». ^ Otto Rud

skulle således endast med sina 6 i striden varande skepp till-

fogat den 46 fartyg starka svenska flottan ofvannämnda stora

förluster.

Enligt Garde skall på Jägmästaren af l,lOi) man endast

100 man varit öfriga. Erik Rud 1 sitt bref erkänner, att hans

skepp af 500 man endast haft 150 kvar. Att de öfriga danska

och liibska skeppen, som kämpade vid sidan af amiralskeppet,

haft förluster i samma proportion, Iramgår äfven af Gardes

thtmställning. Hans uppgifter om de fem svenska fartygen och

deras besättningars styrka förläna tilltro. I så fall måste också

svenskamas förlaster såsom Magnus Stigtomtensis och efter

honom herr Zettersten och flera andra f5rfattai*e uppgifva, vara

alldeles för låga, så vida hela svenska flottan, såsom jag tror,

varit i elden.

* Vettliag, s. 100.
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Om de ömsesidiga lurlusterua af fartyg äro uppgifterna

mycket olika. Vestling menar, att Erik XTV endast uppger ett

fartyg såsom taget från fienden, men konungens ord synes mig

dock kunna tolkas annorlunda. Han skrifver nämliiien: »Vi

furnimuic, att tiendernas amirai (så skref man deuua tid i stället

för amiralsskepp) är eröfradt vorden, desslikes ock ett af deras

förnämsta skepp med ståtlige krigsmanitioner^ ^

Dftremot talar konungen ej om några förlorade skepp, men af

brefvet framgår dock indirekt, att syenska flottan gjort stora

forlaster, men äfven fienden. Be 6 skepp, som Resen omn&roner

såsom erOfrade af svenskarna, och som äfven andra författare

omnämna, voro nog ej, såsom Tornqvist tror, danska fartyg, utan

svenska, hvilka .danskarna enligt Resen eröfhtt, men sedan måste

släppa. Till dessa hörde väl de 4 skepp, som för svenskarna

skjötos i sank eller uppbrändes. Att den dansk-lybska flottan

hlilvit illa tilltygad framgår äfven af Erik Ruds bref ocli af

andras uppgifter. Ha endast två af dess fartyg blitvit skjutna

i sank, så hn dock flera blifvit otjänstbara. Den på svenska

flottan börjande farsoten nödgade Horn att återvända hem, hvar-

till äfven förlusterna i slaget nog också ha kunnat bidraga.

Jag har sagt, att detta sla^; snarare än det vid Öland kan be-

traktas såsom oafgjordt. £n jämförelse mellan konungens bref

af den 15 sept. 1564, den 14 jani 1565 och den 18 juli sist-

nämnda år torde bevisa giltigheten af detta påstående. I de

båda fSrsta brefven säger konungen uttryckligen, att hans flotta

segrat. I det sista däremot säges väl, att »fienden kommit på
kneken», men på samma gång talas det om framgången i mera

reserverade ordalag. Sistnämnda bref är af följande lydelse:

»Oss är eder skrifvelse till banda kommen, af kvilken, såsom
ock utaf J^engt iiäfa berättelse, vi hafve förrniriTnet huru ock I nu
deu nästförledno 7 julii dock hafve varit till niangels med fienderne,

och huru den siagtninL^ hafver sig begifvit, som seneat slcedde till

siöss. Vi hafve ock förstått, att I strax därefter hafve begifvit eder

ined våre örligs skepp på hemvägen, och äre nu komne in uti Stock-

holms skär, så taoke vi Gud den allsmäktigste, som hafver samme
slagtning så foget, att vi på våre side någon lyeke ibland olycke

haft hafve, och att fienderne någen afbräck denne gången skedd

är, och ändock man hade väl haft god lägenhet till att gore dem
yttermere skade ocli myckit godt uträttet S[verige8] rike till gode

mere än som nu skedt är, hvar man hade förhållit sig qvar i siöen,

> Riksreg. Erik XIV tiU Uorn den lö juli.
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till dets I hade bekommit den fftifordring, aom ti till eder förordnet

både, Ukvil icke dem miadie efter det ti fömimme, ett fiendernee

Amiral är eröfredt vorden, demli^ ock ett af derei fSni&mpste skepp,

med ståUige krigsmunitioner utrustedt, så late vi oss det väl behage,

bvad såsom i så mhitc Hr iitrettedt, hafve ock fördensknld befälet

våre ståthållere uti Stonkholm, att de skole undfånp-p eder på våre

vagne med någen triumf och solenitet, och att höfvidsmannerne, så

månge som uti samma resa iiufve stått eder manligen och arligeu bi,

ikole diifSre bekomme eti tilborlig föräring. Beilikei bafre vi oek

befälet, ett det kri^- ock ekeppsfolk, eom uti forbemalte elagtning

bafVe bevist sig vbI, be^nerligen de der hafve varit i mäste drabb-

ningen med fiendemo, skole och bekomme nflget tiU ak&nke uti pen-

nh^fer, efter som hvar hafver förhållit sig till.

Videre efter den olycke hafver sig tilldraf^nt på skeppen, att

iiågre våre trogne tianere are, såsom vi forninirae, omkomne, såsom

dess värre skedt är med Peder Axelsson och någre andre flere, så

bafve vi gifvit st&ihåUeme uti Stockholm därom tillkänne, buruledes

om deree begrafliing skall beetftllt blifve, och för godt ansett att

bide Peder Axelsson och Sten Svantesson skole föras till Upsale och

d&r uti domkyrkan blifve begrafne och till vitnesbyrd om deres

trohet, är herr Dionisius befälet att göre någre sköne dikt och epi-

taphia, hvilke seden på deres grafstencr skole uthugges, hvarföre hafve

v. k. fm mor snrat de högborne fränkor v. k. systrer, deslikes grefve

Svante begifvit sig på vägen till Upsale, på det de döde måtte med
dess större äre komme till jorden.

Ti vele ock, att den fångne amiral måtte till oss vil fönrarad

förskickad blifve samt de fyra adelsman, som med bonom äre, seden

de åra införde till Stockholm, på det vi måtte själfve förhöre dem,

men de gemene ftnger hade vi fast heller sett, att I hade låtit göra

af mtti dem, efter här äre allt for måuge af det sällskap tillförenc;

dock efter de äre forskonte, så må man förskit kr dem sombliiri' till

Salebärgit, en part till Upsale och flerestädes dar de något gagn göre

kuune, efter som ståthållerne där om videre befuUuing bekomme
skole.

Oss synes ock tngelnnde rådeligit Tara, att det sjuke folk, som

på skeppen äre, skole instädies uppå Stockholm, anten i staden eller

på slottet, alldenstund de hafve den besmittelige sjiikdom, blodsot,

därigenom hela staden skulle seden blifve besmittet, uten hafve be-

fälet och för godt ansett, att de matte for[s]ende8 till Oregrund, 0st-

hamraer och Gefle och diir föriägges hos borgerne, deslikes ock på
landsbygden hos bönderue, och skall dem förskaffes gode bårdskärere,

som dem uti deres sjukdom hjelpe skole; vi hafve ock eljest låtit

doetor[er]ne tillpynte någen medioin för samme sjukdom, hvilkes råd

de ock bruke skole, efter som dem hår med blifver tiUskicket.

Videre efter det ilenderne äre nu till deres krigsmakt myckit
vordne förlamade, så synes det fast nyttigt och rådligt vara, att man
måtte ieke öfvergifvp med det, som nu skedt är till siöss, uten på
det häftigaste besökie dem än en tid, häUt efter sommeren är ännn
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fSr banden. Eljest hvar tå icke iker, där ftr till fSimodandeB, aU
dir Till följe en stor skade med, både i det att förbemalte fiender

skole på nytt ruste sig upp i gen med deres örligs skepp och förr,

&n man vet där af ett ord, skall man fömiinroa dera in under Öland
och den svenska sk?ir^'ård, till att göra skade och eljest uppsnappe

de skepp och kofarter emellan Calmare och Stockholni, sora tillföring

hit i riket nu gioit hafve. Desslikes vill det ock vara oss till stort

hinder, hvar saiume skeppsflotte skulle icke än en tid i år utkomme,

iörty eljest Taide fiendeme der af bekommandes tUlflUe, att s&ttie

deres krigs- och skeppsfolk i land, och i så måtte förstSrkendes sig:

emot oss på vårt landtåg, sainrae[le]des skall ock konungen af D[an]-

mark, som nu eljest till frid är benagen, när han varder fömim-
raende, att våre örlip:s skepp äre afvekne utur siön, sig ett annat

betänkende och afslå alle vänlige fridshandlin^rf^r, ändock han oss

nu Tiylifjeu fjenora bref och skrifvelser hafver låtit besökie och till-

budit, att han måtte sig pä tiilbörlige couditioner med oss förlike;

vill för den skuld högeligen vara fomöden att fÖnde våre Örligs skep

måtte med det allerfoiste utrustes och förskickes till siöss på njtt

igenn, och efter det Gud allsmaktig hafVer nu gifvit eder god Ijeke,

så att I någet godt utrettet hafve emot fiendeme, och na eljest bäste

tillfälle är att göre dem yttermere skade, afbräck och nederlag, efter

det de 'Arv komne på kneken; därforo förse vi oss till eder, att I late

eder finnes obesväret, ffter som 1 oss det tillföreue lofvet och tillsagt

hafve, att blifve vid amirals embetet iu till den förestämda tid, som
i instructioDcn förmäld är, n[ämligen] till Mårroesse, görendes oss

hämtinnen den behagelig och anammelig tjänst, och på det I må
vete hvad förfordring, som I till samme skepps utredning bekomme
skole, såsom här nu skall förtaldt bli^re: till det förste, efter vi för-

nimroe att någre ntaf de förnämste och förste skepp, båd S. Erik

ofh nndre flere, som hafve bordet med fienderne, hafve fUtt någon

skade utaf rieuderncs skytt, så att de icke val kunna komme till siöss

igen, förr än de blifve hulpne, därföre är s!i befälet, att alle de skej)ps-

tinibenuän i Yestervik och Elfkarby, deäiiiikes så måuge, som mau
eljest kan bekomme utaf alle ståder, desslikes ock den finske akSr-

gård, skole förskrifves till skeppsfanen, hvilke A0I9 hålle uppå och

förbygge hvad som behöfves, och hvar samme akeppsbjggning kunde

hafves förhanden uti Balarön, såge vi det gärne, på det att skeppen

kunne dess snarare komma till siös, och krigs- och skeppsfolket icke

måtte hafvf' tillfålle att stinga sig af vägen, utan hielpe tiil samma
skeppsutredning.

Därnäst efter tlere kuektcr väl behöfves på skeppen, så hafve vi

efterlatit där till två (aoiker godt krigsfolk n[ämligen] en fänicke,

sora Ire komne ifrån Jamteland, sammaledes den Tiuste fönieksiSom

Anders Gullsmedh hafver i befallning, vi hafra wk e^est låtit af-

färdiga en benftmnd Petter Böloke täl Tyskland och gifvit honom
uti befallning, att han skall antaga uti Tjskland tre fänicker knektar,

och dem hit in i riket försknffn, oeh äro tillfrids att I en af för-

bemälde fänicker på skeppen antaga mage, när I under den tyske
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Bide kommende varde, till att bekomme sjöfolk, där skeppen knnde
bemannas med; liafve vi ock gifvit ståtliållerne mångehande föralag

och andre landsänder flere är iiiyckit siöfolk hlitVit igen, som sciiest

blefve utnämnde, bvilkeu för nugen tid seden genom Vår skrifvelse

ire uppfordrade; därföre ekolo st&thåUerne äonu hafVe åexw hnå ut
efter dem, och sä bestället, att de måtte komme i tid tillBtädea, al
skole de ock eljeat beflite aig att antage flere, ehvar de dem bekomme
knnne.

Desslikes och efter till Stockholm iire iiågrn engelskt', skepp an-

komne, och nian nu eljest förmoder en hel hop skepp ocli kofurter ifrån

Strålsiuid och andre pomerske städer med tillförinji; till Stockholm,

så skole ståthållerne förhandle med det skepps folk där pä äre, och

innlägge aig att komme dem där till, att de måtto tjane oss på våre

skep i ^denne aommer för en akalig hyre; hvar där ock vore någre

bysseskytter appå, skall man ock uti like måtte medh dem förhandle»

vi hafve ock eljest aff&rdigit en benämd Anders Ilannstedt till Tysk-

land och gifvit honom uti befalhiing utt antaga öOO båtsmän, dess-

likes en hop bysseskytter, dem han hafver förpliktet sig veie komme
till väge och med det förste hit in i riket. förskatVe.

Och efter på skeppen väl till äfventyrs någre skeppere och höf-

vidsmän behöfves, så skole ståthållerne ock där viunläggia sig om»
ehvaiest de dem i atäderne kunne uppspörje, desslikea måge de ock

val själfve bestftlle om höfvidamån, som på skeppen åce, och icke allt

lite uppå oss, alldenstund vi eljest dir förutan nog hafve till att be-

ställa. Dock icke dess mindre kunne man bruke Måns lUe och Erik

Tommesson till siVlane befallning; hvar någre flere fattes, måge ståthål»

lerue där till förordne (ieni, som där till tjänlig-e äre — — —
Det närmast följande i brefvet handlar oni tluttans förseende

med öl, bröd o<'h torr tisk, som dels från Finland öfver Söder-

köping till Kalmar, dels ock fran Stockholm till ststnämda stad

skulle skickas fur att sedan därifrån sändas ut till flottan.

Vidare framgår af brefvet, att 60 skepi) frän de pommerska

staderna voro ankomna till Kalmar med hvarjehanda varor.

Konungen befalde om dem, att all den spanmål och feta lie, som

dessa skepp förde, skulle uppkdpas f5r flottans behof. Men
det var nog icke endast lifsmedel, som Sverige fick frän Pom-
mern. I ett bref af den 8 aug. 1564, således kort fSre Home
flirsta bataU, skrifver £rik att flottan, som Klas Fleming hdll

på att återföra hem, tåtet måste ut till sjös igen till att för-

skaffa tillföring i synnerhet af saltpeter, krut, harnesk, värjor,

salt, kläde och andre sltke nödtorfter».

ITäraf kan man förstå, bvarf«jr den danske konungen, såsom

jag redan förut påpekat, var sa angelägen att afskära lorbindeUeii
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mellan Sver^;e och Poinineni. Men månne ieke den omständig-

heten, att nysenämda 60 pommerske skepp vågade sig nt och

oskadde lyckades framkoiinna till svensk hamn, är ett tydligt

bevis på, att 1565 års sjökrij; varit segerrikt för Sverie^e, och

att danska flottan blifvit sa illa tilltygad, att hon icke kunde

hålla sjön och således tillåta att skeppsfarten vardt fri, åtmin-

stone tidtais.

Mycket annat kunde vara att meddela om detta intressanta

krigf men af det, som jag påpekat, torde framgå, att detta krigs

historia behöfver underkastas grnndligare undersökningar än de,

som hittills blifvit gjorda, fbr att man skall kunna få en klar

och säker uppfattning af detsamma och af Erik XIV:s politik.

Märkvärdigt är att se, huru den ene tyske forskaren efter den

andre intresserar sig för konung Erik och hans historia. I de

flesta fall dfverskatta de honom kanske, i några fall åter torde

vi svenskar underskatta honom. En af herr Zetterstens många

förtjänster är, att han uppvisat och framhållit, huru denne Erik

XIV förstod att isätta lif i spelet», då det sällde flottan. Och

hvarje svensk, som skrifver om Erik XIV, ma komma ihåg, att

han med alla sina fel och brister likväl var — en Vasakonung,

och en sådan måste många synder varda förlåtna, åtminstone

af svenskar. För att närmare lära känna och rätt bedöma

Gustaf I och hans söner vore det önskligt, att de krönikor om
deras tid, som ännu endast finnas till i manuskript, blefve befor-

drade till trycket. Det är svårt att förklara, hvarflir ej detta

för längesedan blifvit gjordt

• «

Till sist anser jag mig äfven böra påi)eka en auiian sak,

om hvilken ja<T icke kan vara ense med herr Zettersten, och det

är hans framställniiiiz af svenska flottans besättnin^sstvrka.

Garde ^ nämner om ett register öfvor den svenska flot-

tans bemanning för år 1565, h vilket tinnes i ett af de

danska arkiven. Är detta register riktigt, så måste det vara

mycket upplysande rörande svenska flottans besättning i all-

mänhet och i&r detta år i synnerhet. För min del har jag

) S. 76 11,
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nämligen svårt att tro, det svenska flottans besättning under

<ie olika krigsåren varit så svag, som herr Zettersten upp-

ger (s. 414—417), så vida han ej menar, att de här anförda

siffrorna endast afse sj )foiket, men icke knektarna. Men om
detta är författarens mening, hvilket ock torde öfverensstäraraa

med den tablå han (s. 131—132) ger öfver tiottans besättning

mellau åren 1545— 1634, så hade detta, för att missförstånd

måtte undvikas, bort bestämdt angifvas. Af konungens bref till

Klas KristerBSon Horn af d. 14 juni 1565, som jag förut citerat,

fhtmgår ju, att flottan utom 4,000 båtsmän haft nästan ett helt

regemente knektar, således troligen omkring 3 eller 4,000 sådana. ^

Flere andra bevis finnas ock f5r, att besättningen måste ha varit

starkare, än som herr Zettersten uppj^fver, och sjätf har han jn

(s. 138) omnämnt, att 3 fönikor knektar detta år voro på flottan.

Jag måste nu ända min anmälan af herr Zetterstens arbete.

Ehuru jag särskildt hvad sjökriget angår ansett mig böra påpeka

åtskilligt i hans firamställDing, som efter mitt förmenande knnnat

och bort vara annorlunda, är jag den förste att erkänna hans

arbetes stora och ovanliga förtjänster. Han har haft många och

stora svårigheter att öfvervinna. Arbeten som dessa äro både

mödosamma och tåhimudsprotvande, men han har visat sig väl

kvalificerad att lösa sin uppgift och har i de flesta tall lyckats.

För en hvar, som studerat hans innehållsrika och omsorgsfullt

utarbetade verk, måste det vara tydligt, att vår litteratur genom

det samma blifvit riktad med ett arbete af beståndande värde.

Det kommer att blifva en rik grufva för kommande häfdateck-

nare, som mer eller mindre ntförligt vilja behandla svenska flot-

tans historia under Vasakonungarne. Hvarje vän af vår historia,

likasom af vår flotta, bar därför ock alia skäl till att vara för-

fattaren tacksam för detsamma.

Arbetet är ttllegnadt svenska flottans förnämste vän och

gynnare H. M. konungen.

* 8« nåått hirom t. 880 i dennft nppiati.
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Falsk ursprunj^sbeteckning.

}*. Wieselgrens verksamhet i svensk litteratur- och personalhistoria

bär öfver allt spår af en glödnnde fosterlandskärlek; i sin patriotiska

ifver ffnr han dock ofta for långt, ocii man märker icke finllnn en ptark

lokalpatriotisk tendens jämte den förra. Särskildt röji r detta i

fråga om härBtamning^ och sa många markliG^a män som möjlio^t söker

han göra till svenskar och hälst till — smålaiidingar. * Ett praktstycke

af dylik genealogisk forskning finner man i del XXII s. 83 ff. af

Biographiakt Leiieon under namnet Johan Wareliiis. Denne själf, en

helt obetydlig peraon (ambaaeadaekreterare år 1699 vid sin morbroder

Samuel Göthm m, fl» beskickning till Byssland), har fått plnt^ i

erfcet, såsom utg. medgifver, endaat för att däri någon gång skulle

kunnn inflyta en märklis: ofrälse ^enealoiri; han var nämligen nära

befrvTiffrKl bl. a. med gref!ii!:;i (ej såsom sådan introducerade) iitten

Liljeroth samt adlici-a och friiierrliga (ej introd.) Götlie. Utom det

att denna genealug^i hfven för d(! kända svenska medlemmarne af

Eosander-släkten innehåller flera felaktigheter, har fÖrf. uppställt det

såsom en sannolikhet — ebnruvftl med en viss reservation '— att

»Tysklands Oöthe» b&rstammade från denna familj. I detta samman-
hang passar förf. åfven på att omnämna en del andra utländska,

särskildt tyska storheter, som skola hafva svenska faderneanor —
tydligen för att »visa tyskarne, h vilket godt gry det ligger i det

svenska blodet ». Emellertid frarag-år det af en närmare nndersökning,

att de flesta, som [Wieselgrejn här anför, städse likväl åberopande andra

auktoriteter, utan tillräckliga grunder hafva ansetts äga svensk här-

stamning; vi ha således här exempel pu det äfveu i den litterära

marknaden ofta förekommande fallet: falsk unprungsbeteckning.*

' I detta fall stöder han 8ig iiapon ffihig pu den lika lokalpatriotiske Gahm-
PersfloD; jfr t. ex. beviset för att lla^viu »Spegel var småländing därur att hana

fSfildrBr flyttat från SmIJsnd till Ronneby blott fft månader innan han ISddea,

bvilket »Gahm med stor möda utransokat» (Biogr. Lex. XV s. 157).
' Till en annan slags fnl^lc nr^prungsljetecktiing görn sig titländglce författare

icke sällan skyldige, i det att de vilja tillerkiiDua siua ret^p. fiiderncalaud ilrau at

att van •tammodem för Itskillige berömde svenskar; fliirskildt rörande skalder och
knnstnnrrr r^ev detta rum ännu i dni: Att nppvisn fnlsllicten af en sådan nr*

sprangsbeteckning vore nog äfvenletlett l)«höfligt, i syunerbet för »tyskame».
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BeBsa fi:enealofri8ka funderingar, som man ännu all^emt ser upp*
repade i iustoriskä och ohistoriska publikationer, röra, utom Goetiiet

särskildt Kant CMsh Schiller, * hvarjäinte [Wiesel^rejn bl. a. »roed nöje»

erinrar om '>de mångn skälen för antagandet att Kejsarinnan Catharina 1

Tar en svensk mans dottern

Rörande Katarina I-s af Kysslaud härkomst hafva, som bekant,

eu mängd rykten galt i omlopp och vunuit tilltro äfven at våra äldre

historiska författare; ja, ännn 1856 u^afs och försvarades i Lund en

ufhandling »om kcjsariniian Catharina I:s af Bysslapd hiirkomst» (af

G. B. Nedström), som med stod af åtskilliga kvasi-urkunder ville

bevisa henne vara född af svenska föräldrar. På ett öfvertygande

s.ätt bafva dock dessa gissningar och uppkonstruerade bevis blifvit

ve<b'r!ni;da af Jakob Grot i en till svenskan öfversatt, i Historiskt

Bibliotek bd VII (1880) införd uppsats, men annu Rr åtminstone

bar i Sverige den gamla historien om hennes härstaninin*^ trån familjen

Kabe allmänt trodd. Om hennes familj (Skovorodskij) och de från

den samma h&rstammande, af Katarina upphöjda grefliga ätterna Skaw-
ronskij (utslocknad strax före detta århundrades början med grafro

Paul Martinowitsch, en tid gesaudt i Keapel) samt Hendrikow och

Jefimowskij, hvilka senare ännu lefva, men, liksom den förstnämnda,

icke utmärkt si^ för nafrru lysande egenskaper, kan man vidare in-

hemta upplysningar i A, Kleinschmidts intressanta Tlu8sland's Geschichte

und l^olitik, dargestellt in der (leschichte des russischen hohen Adels»

(Casael 1877) s. 492 fl'.

Mindre allmänt spridd är uppgiften, att den store filosofen

1mi[anubi< Kant skulle härstammat från Sverige, ehuru en tradition

om hans förvatidt^kap med den i Sverige bosatta familjen Kant ännu
fortlefver. [\Viesela:re]n angifver såsom stöd för sin förmodan ett bref

från Gustaf Wetterstedt till Benjamin Höijer, skrifvet under en resa

är 17U7, af innehåll att Kant vore »Svensk och SniHländniiip: till på
köpet . . . En bonde i Småland hade många barn, hvaribland den iildste,

un Lieutenant . . . thitude ut till Tyskland och är far till den stora

philosophen.» Hvarifiån Wetterstedt i&tt denna notis uppgifves visserligen

icke; men osannolikt är ej, att det var genom Jacob Lindblom, då
biskop i Linköping, som han under sin resa erhållit den samma*
Det tyckes nämligen, att döma af någru bref bland Lindbloms papper

i Linköpinjrs bibliotek, som om det varit denne, som först funderat

ut Immanuel Kants svenska härstamning. I Tjnst härad af Smr^huid

och Linköpings stift, hvarifrån tlere niärklige män — bl. a. Lindbiom
sjelf (»Tiustia orumdus ) — utgått, hade i början af 1700-taiet en

familj Kant slagit sig ned, bvilken ock florerade där på Lindbloms
tid. Denne synes då hafra kommit på den tanken, att han kunde vara

landsman med »Philosophornm Prineeps», hvilket han skulle räknat

för (u stor ära, såsom han i ett af J. Sandblad: Bland Krärklor

och Mitror' s. 138 ff. aftryckt bref försäkrar. L. lät därför göra

' PicuTB, 8oni ufven af [Wie8elgre]n har iipptsgM, torde verkligen enligt en
uf mmn berättad fniniljf-tmrlitiuii hiifvn härstaminet fria en avenek nddnt, som
efter 'Kl-ånga kriget staitnat kvar i i^^skland.
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efterfonkningar geuom presterakapet i Norra Tjust, och fråu en kvrko*

herde hade han erhillit en genealogisk tabeli, aom eknlle beirjsa att

I. K. hftntammade från en landtbrukare Johan Kant, död omkring

1720, af hvars fem fl5ner ea (Lars) s&aom eezgeant tjeiiat i Karl XII:8

krig och sedan bosatt sig i Kiel, där han ^St sig ooh blifvit fader

til! Königsbergerfilosofen. För att få. närmare upplysningar ora saken

skref L. direkt till denne ett artif^t bref, det nyss omnämnda. Emellertid

hade en af Kants förmodade släktingar, som bodde i Laruiu, väl fått

höra ora dessa biskopens åtgöranden och trott att den berömde pro-

fessorn också var en rik man, hvurför han tillskrifvit denne sin ^cousiu»

oeh begärt, att åsamt skalle »ihm aaf dnige Jahn mit 8 å 10 tausend

Thaieni Knpfemuntze gegen Intetessen dienen, dnreh welche er

gltcklieh werden könne9, såsom Kant berftttar i sitt svar till Lind-

blom, dateradt Königsberg den 13 oktober 1797 (likaledes förvaradt

i Linköpings bibliotek). Kants skrifvelse är därför icke i samma
artiga stil som biskopens: han hade, upplyser han, flera nära släktingar

ännu i lifvet, nämH<>:en en syster, O systerbarn, af hvilka några åter hade

{ifkomlingar, och en broder, pastor Kant i Altrahden i Curland, med
4 barn; dessa hade helt naturligt först anspråk på och rättighet till

hans hjälp, och det knnde dårfor icke blifva något Öfrer »fur eine

entfemete Vettersehaft, deren Nsheit selbst noch problematisch ist>.

Börande sjålfva slåktstcapm anmärker Kant, att den omtalte krigaren

ingalunda kunde ha varit hans fader ;^ denne hade i hans egen när-

varo dött i Königsberg. Enligt h. E. Borowski: »Darstelliing det»

Lebens nnd Charakters Immanuel Kant'8 von Kant selbst genan revi-

dirt und heriehtifjt (bd III i »Uber Immanuel Kant von K. A. Ch.

Wasianski. Königsberfr 1HU4) var Kants fader »Sattlenneister, in der

s. g. Sattlergasse wohnhaft», han skref sig, liksom soucu i början,

med O (Cant), och, »wie sich Kant von ihm gehört zu habeu oft

eitnnerte, stammte yon Voifahren her, die in Schottland gelebt hattenv

(a. st. s. 21 noten). Detta bestyrkes också af följande passas i Kants

bref till Lindblom: '>Dass mein GroBSvater, der in der prenssisch-

litthauischen Stadt Tilsit lebte, aus Schottland abgestammt sey:

dass er einer von den Vielen war, die am Ende des vorigen und im
Anfangc dieses Jahrhundert« nn? Sehottland, ich weh^ mcht aus vvel-

cber Ursaehe, in fj^rossen Hauten emijrrirten und davoa em liruier iheil

sich nntcrwet^ens auch in S(;hweden, d(;r Hest aber in Preussen, vor-

nehraiich iiber Merael verbreitet hat, beweisen die dort noch beste-

hAnde Familien der Simpson, Maolean, Douglas, Harailton nnd anderer

mehr, unter denen auch mein Grossvater gewesen und in Tilsit ge-

storben ist, war mir längst gar wohl bekant. Von lebenden Ver*

wandten Tålerlicher Seits und, nusser den Descendenten meiner Ge-

sohwister, ist also (da iofa selbst ledig bin) mein Stammbaum völlig

' »SoDte allenfalb «h«r GroMvater lauten», aunirker Kant till Lindblom;
men den omtAlade Lars Kant, som efter CarT Xll:s krig boaatt sig i Kiel och dar
gift sig, kan — redan för tidflsnnoiikhetena gknll — omöjligt ha varit /ar/ar
till 1. K., som föddes 1724.
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gesoUoMen.»^ Kant anser därför naturlig^en ain hftntamniog »von

goten Banem in Ottgothiand (welchea ieh mir mr Ehte anredine)»

såsom åtminstone obevisad; något som biskop Lindblom ieke tyckes

tagit vil upp att döma af hans af Sandblad meddelade svar, i hvil-

ket han ger Kant en något ofx rättignd släng, i det han säger sig

ahlri<r hafva misstänkt »n;i'joii ringare härkomst såsom möjligtvis

förolarapaiKle för eu philosophe». — Enligt livad som blifvit mig
berättadt af en medlem utaf den ännu i Sverige florerande familjen

Kant (kand. G. Kant i Upsala), fortlefver inom den samma en tradi-

tion» att den skulle hafva inkommit från Tyskland eller Holland, samt
atl den store filosofen skolle varit af samma slikt (hvarför han doek
icke behöfde vara af den svenska grenen). En Kant var på sjuåriga

krigets tid mönslerskrifvare »vid Smålands regemente» (möjligen var

det han som bodde i Tjuat); han skulle enligt traditionen varit kusin

till filosofen (och sålunda härstammande från en broder till den ofvan-

nämnde krigaren Lars, Immanuel Kants föregilin fader). I en >lef-

oadsbeskriliiing > öfver I. K., nom varit i den svenska familjens ägo,

hade det omtalats, utL iiiusofen i Sverige ^ägde en ung släkting vid

namn Johan Peter Kant, som idkade musikaliska studier;» denne var

son till mönstenkfifvaren, blef sedermera jägmästare samt dog 1848
på sin egendom Halsoga i Östergötland; han var stamfader för de

nu dels i Norrland, dels i Upland och Soderkelge lefrande medlem*
marne af svenska släkten Kant. Efter Immanuel Kants egna med-
delanden, jämförda med de för svenska släkten Kant nngifna dnta,

är det emellertid högst osannolikt att K önigsbergertilosofen härstam-

made från Sverige oeh fullt obebtridiigt att han icke härstammade

från Karl XlLs krigare från Tjust. Den i Sverige fortleivaude tradi-

tionen om släktskapen med L K. kan mycket väl grunda sig endast

på biskop Lindbloms njss omtalade genealogiska hugskott; men alldeles

omöjligt &r icke och ej heller genom I. Kants bref fömekadt^ att de

svenska och preussiska släkterna Kant ägt samma urspmng — må
vara skotskt, men kanske också holländskt, enär det fnnnits en hoi'

ländsk ätt van Kant (jfr Vorsterman van Oyen*8 register) redan flera

århundraden tillbaka, hvilken, enligt uppgift i en politisk ströskrift af

år 1033 (som jag fnnnit å Lunds universitets bibliotek), vid den tiden

var boende nära Gouda i Sydholland. Måhända träffar man därför

det riktiga genom utt antaga, att den gemeusumme stamfadern väster

ifrån först kommit till Tyskland, dår en gren af familjen kvaistannat,

som frambragt det stora filosofiska sniUet, under det att en annan gren,

sannolikt mot slutet af vår s. k. Storhetstid, slagit sig ned i Sverige.

Icke blott Tysklands förnämste filosofer, utan ock dess störste

skalder har, såsom nämdt är, [Wieselgrejn eller de auktoriteter, han

åberopar, velat göra till svenskar. Hvad ScniLLET^ beträffar är det väl

Mött en svag gissning, som icke vunnit uägon vidare tilltro ; [Wiesel-

grejn anser det dock vara skäl att undersöka »med utgång från dop-

* Satsfogniagen tyckes vara nÄgot egendomlig; brefvet är dock med diploma-

tifk noggrannhet tlskrifvet enligt intyg fran amannenseii Vribetg i Linköping.

Digitized by Google



FALSK UKUrKUNaSfiBTKOKNINQ 359

boken i Marbocb i Wiiitemberp för d. 10 nov. 1759 ... om ej dea

Wurtembei^gaka Lieutenanten var son eller sonson af en Schilier, bror

till den, som i Sverig^e adlades med namnet Palmstierna, hvilken bror

var Gouvernements-Secreterare i Meisnen eller Pommern, då en svensk

herre der var Gouvernör.» Dessa af [VVieselgreJn anbefallda uuder-

sökuingar i Marbachs, liksom i andra kyrkoböcker äro för länge sedan

erkatillda af akalileiit Jaadsmfo (jfr S^wab: ^Ur]^anden fiber Scbiller

and seine Familie» Stuttgart 1840); oeh med stod af deaia ocb

aDdro bandUngar bar man kunnat uppleda bana atamtrftd på ftdernet

med temligen stor säkerhet ända till Bondekrigets dagar. Den om-
tidade brodern till Magnus Magnusson Schiller-Palmstierna — tydligen

identisk med Johan Scbiller, kararernre i Redtiktionskoraraissionen,

1690 adlad Schillerhjelm t ller von der Kuhla, men aamma år lands-

förvisad, hvilken efter ett aiveutyrligt lif lär slutat sina dagar 1731

i hertigens af Piaceuza tjänst, där han kallat sig Johan Otto Storm-

felt — kan b?arken hafva varit for eller farfar till »den Wiirtembergske

lieutenaoten» Jobann Caapar SebiUer (1728—1796), bvilken f. Ö.

slutligen blef major; dennes far Johannes Schilier (1682—1733) yar

bagare och Schultheiss i Bittenfeld (nära Waiblingen i Wurttemberg),

och hans t;irfar Hans Schilier, också bagare, kora från Grosshcppacb

i Rerastbai till Bittenfeld (jfr t. ex. Johannes Scherr: Srhillrr nnd

seine Zeit* s. 69 ff.). (lissaingen om J. Chr. F. von Sehilkrs svenska

uiäprnng är ii<iledeä alldeles ogrundad; och det åunes öfver halvud

taget intet akftl att antaga att någon af de talrika, länge i Tyskland

florerande släkterna Sobiller — de biografiska lexiea omnämna flera

märkliga tyskar med detta namn (jfr särskildt »ÅUgemeine Deutscbe

Biographie»)— skulle hafva någon gemenskap med ättlingarna af kyrko-

herden Magnus Petri Nycopensis, hvars barn (först mot slutet af

1500-ta I et) »kallade sig Schilierus efter hemmanet Schildrftj där han

en tid bodde».
o

Återstår slutligen Gcetue. Här var saunolikheten större och

röronde honom bar den falska föreställningen, att han var ataf en

familj, »som täknade avenska adelaanor», länge forUefvat och lipprepat»

i tidningar (senast förra firet) ocb andra, äfren bistonska publikationer,

såsom t. ex. »Nittonde Århundradets Historia» af Otto Sjögren (h. 1

s. 22). Ett egendomligt sammanträffande äger här också rum, såsom

redan [Wieselgre]n antyder, nämligen att den svenske generalmajoren

friherre Johan Fredrik (Eosander) Göthe, hvilken förut varit i preussisk

tjänst och bl. a. några år haft öfverinseende öfver slottsbyggnaden i

Berlin, men vid Stralsunds kapituleriug 1715 råkade blifva preussisk

fånge, under några år därefter (till 1720) på bedersord i fribet vistades i

Frankfurt a/lf, dar kan också blef gifl med en medlem af den fram-

stående konstnärsfamiljen Merian (f utan barn 1729 såsom sacbsisk

generallöjtnant). Enligt den släkttatla, nnm [Wieselgrejn komponerat
ocb insatt i Pio^r. Lex. under Johan Wuk Hus, ^^som ofvan omtalats,

»kan deii Frankfurt ara Maynska Götheslägten rimligast anknytas till

den i samma stad vid summa tid befintliga Göthe-sVn^ten, ursprung-b-

ligen från Östergötland > och bkulle då skuldens farfader vara broder

*
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till friherre Eosander^Göthe, »enligt en meddelad uppgift son af en
broder till by. grefve Nils L[iljeroth] ocb sv. frih. Sam. Götbe» livilken

var eu roué, gaf sig ut att vara frih. v. Götbe» och blef ej garna

ihågkommen i slägten:», såsom det heter i en not a. st. Dessa upp*

gifter, hämtade frh\ HHhl o. n., hvilka, för så vidt de röra skalden

Ga^thr. [Wicselfi-rejn själf finner tarfva bekräftelse, vimla af felaktig-

heier. Först och främst var Joh. Fr. Eosandcr-Göthe (ej »von Göthev.

äom [Wieselgrejn kailur honom) icke brorsou, såsom mau vanligen

uppgifver, utan knsins son till grefve Nils Liljeroth ocb assessor

Samnel Götbe, efter hvUken senare, som icke blef friherre, han npptog

namnet; den mystiske »rouéen», skaldens föregifne farfader, kunde så>

ledes icke ha varit bror till friherre Eosander-Göthe. Men framför

allt: om det verkligen funnits en dylik person (rouéen) i Eosanderska

liläkten, kan han iVke ha varit identisk med skaldens farfader. Dennes
härstamning är nainlig^cn känd sedan långt tillbaka, likasom Schillers.

Johuan VVolfgangs laiiarsfur hette Hans Christian Goethe och lefdc

såsom »Hufschmied^ omkring 1650 i Arteru i Mansfeldska kretsen;

hans larfar skiiiddann&staren Fridenens Georg Goethé, såsom han
skref sig, blef år 1687 borgare i Frankfurt och dar gift med den
förmögna enkan Cornelia Schelhorn, född Walter; i detta äktenskap

föddes doethes fader Johan Caspar år 1710, jnris doktor och kejser-

ligt rad'. Johanu Wolfgang själf var, som bekant, född d. 28 aug.

1749. Vanligast, ehnni mera kritiklöst, antager man likväl att

skalden s^kulle härstamma från den svenske friherren själf — däraf

>adelsauoruu>. Att en äkta härstamning friin honom är omöjlig,

framgår af det redan anfSrda; namnet Götbe bars ju af skaldens

förfiUler sedan gammalt ocb långt innan någon medlem af slakten

Eosander antog ett lika stafvadt uamn. Men [Wieselgrejn antyder, att

man insinuerat härstamningen kunna vara på sidolinien. Från Johan
Fredrik Eosander-GÖthe kan Johann Wolfgang emellertid icke ens

vara en cniki i at*liug; detta skulle ju - så löjligt sammanträffandet

»u varit —- kunnat vara en möjlifj^hct genom och under den förres

vistelse i Frankfurt, men nu inföll denna, såsom nämndt, fiera år

efter skaldens faders ocb flera decennier före hans egen födelse. —
En oäkta härstamning bar likväl, däri har [Wieselgre]n rätt, någon
tid ansetts möjlig t. o. m. af Gcethe sjelf, såsom han berättar i »Ans
meinem Leben. Dichtung nnd AVarheit» I (bd 24 af den privilegierade

uppl., tr. 1830, s. 100 flf.). Några lekkamrater hade en gång för

att förarga den unge Johann Wolfgang insinuerat, att hans fader

egentligen vore son till en förnäm herre; långt ifrån att göra honom
ledsen tycktes detta ha intresserat honom, hvarför han i tysthet gjorde

sina efterforskningar. Han erinrade sig bl. a., att farmodern, som
måtte ha varit vacker, i sitt rum haft en miniatyrbild af en grann

herre i uniform och orden; denne kunde naturligtvis icke varit hans

farfar skräddarmästaren; porträttet hade efter hennes död försvunnit

' Jfr t. ex. AlexHudcr Baumgartner: »Gdtht^ Seiii Lebw ond iciue Werke»
<Freibars im Ureiagftu 1885) I s. 3 ff.
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under det gamla husets ombyggnad. — Mun må nu om denna ung^

domsepisod tänka hvad man behagar, iiifjentino: berätti<rar för öfrigt

att antagna att Fridericus (jeor»; (ioetlié icke skulle varit hans farfader;

och klart är också, att den store skaldens familj icke har nåijot att

skafifa med de svenska ätterna Eosander-Göthe. Hans härstumning

från Sverige torde därför enda8t vara en — falsk ursprungsbeteck-

ning. Hvad Joban Wolfgnng von Gcethee släkt för öMgt beträffar,

sä lära f. u. i Tyskland forskningar pågå rörande dess uisprang, som
skulle vara från Schleswig eller Holstein, och skall namnet vara det

samma som det norska Gude, en släkt, hvaraf flera medlemmar i

våra dagar gjort sig bemärkta i Tyskland.

'

Sverige torde således icke med skäl kunna tillräkna sig någon

af de nämnda stora personligheterna; men antalet märkliga svenskar

' Aiinu flera exempel pli 'falsk ur8prunesl)ptcckning> för bcrÖTndc ntländHlve

min skulle kunna anföras ufven från Biograpliiskt Lcxicon. Viascrligcu trutntrudu

dylik» uppgifter där ofta under formen af sannolikheter eller förmodanden; men
»tsifvarcn har tydligen med fiirkärlek uppsökt och upptiigit iifven de minsta och

betydelselösaste skäl och likheter för att göra den svenska härstamningen Stminstone

möjlig. SI f5rvlnar om t. ex. i Ny Följd å. I a. 205 namnet Ascimbold, hvar-

ifrän hänvisas till Ängel B. L. bd XXTII 8. 251 noten. I den vidlyftiga afdelningen

om släkten Ängel (anförda bd s. 221—272), där förf. framställer en hel del genea-

logiska funderingar om denna släkt, som han tror härstamma från Orienten —
fonderiBgar, mm i kombinationernas djärfhet, erinra om Rudbecks och Pering-

skölds — , passar han ock pu att rörande >Johannes Angelus. knllfid Arcimhold»,

hvilken sitsom pätiig nuntie sändes till borden år 151G och en tid stod högt i

ganat hos konang ^irittiera II, men sedermera blef hans motstlndare, firamkaato

en gissning i ofvanniimnda riktning Visserligen kiinncr förf >ci om han var af

samma slägt, inom hvilken vi i 13:de seklet hade 6 Johannes Augeli», ooh vet icke

om, dl Arcimhold af Sten Sture aknlle hlifrit erbjnden arkeUskopatolen i Upsala,

»svenska anor dervid inverkat»; men af det hela framgår, att han anser detta icke

vara otroligt; Arcimhold vore nämligen ^sannolikt ett födelseortsnamn > och >Jo-

hannes var ej nugot unglanamn, så att han ej kunde ha döpts Johannes Augelus,

liksom andra döptes Johannes Baptists, Johannes Evangelista o. d.» Emellertid

förhåller det sig dock sä, att >Johannes Angehis» eller (liannangelo var hans

dopnamn och Arcimboldi namnet på en ursprungligen från Parma härstammande,

Milanesisk patrieterfiimilj, som gifrit Srlwbiskopsitolen i Milano fyra prelater oeh
f5r öfrigt frambragt ra&nga genom sina talanger utmärkta personligheter (jfr t. ex.

»Nonvelle Biographie Généralo utg. af Hoefer och Moroni, »Dizionario di

Emdizione>). — Mera möjlighet för en svensk härstamning ISg det i en annan
gi88niug rörande en af vårt århundrades mera framstående personer, som ufven-

ledes upptriidt som Danmarks fiende; i Biogr. Lex. bd XXI b. lOo f. heter det

nämligen vid frih. Georg Gustaf Wrangel, den s. k. > Brännvins-\Vrangeln>, som
natarbgtris af [Wieselgre]n erhillit sin Tederbörliga afbasning: »Om hans barn

har ingen säker kiiniicdom kunnat anskaffas, men anledning af i slikii ämnen upp-

märksamma personer gifvits att antaga, det man har en hans son eller sonson i

ganenl Wrangbl, namnknnnig i kriget 1848 mellan Preussen oeh Danmark . . .

Man har försäkrat, att generalen sjt lf räknat sig i kändt slägtförhållaude till

Henning Wmngel. (Flera försök att komma till säker kännedom i ämnet hafva

blifvit utau resultat.)» Nu iir emellertid saken den att, såsom redan fornt här i

Sverige var bekant, men gcmtrn den stora för några är sedan utkomna »Gesehichte

der Familic von \Vrnngcl> hlifvit utförligt visadt, >Fapa Wrangel > d v s. fultmar-

skulken grefve Friedrich vou Wrangel visserligen stod >i kändt 8lugttörhällande>

med d« svenske Wranglame, hvilka han oenl plägade kalla »Vetter», men att

detta slilktf/irhrillande var mycket aflägset; den gren af familjen, han tillhörde,

»Abellen har aldrig varit svensk oeh är en helt annan än »Adinal», hvarifråu

friherrame Georg Gustaf och Henning härstammade.

Bi$t. Tidtkri/t 1891 96
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utom fådcrneslandet är likväl förvånaude stort, och det icke blott i

Ryssland med Finland och Östersjöprovinserna och i Tyskland, utan

ock i Europas öfri^-a länder samt afven i de andra v.ärldsdelarue,

ehuru icke alltid deras uiäjprungligu nationalitet är igenkännelig eller

af utlftndinganie erkånnes; såsom krigare hafva BTenikame framfdr

allt atmärl^ sig, men de göra sig äfveu berömda såsom författare

ocli ?eten8kapsmän, såsom förvaltare af civila ämbeten, såsom afiars'

män och ingeniörer samt i våra dagar icke minst som konstnärer.

Det kunde kanske icke sakna sitt intresse att, så fullständi^^t och

riktigt som möjlifrt, samla upplysniii<jar om dem samt gitVa en sam-

manhängande öfversikt af hvad dease »Sueci extra patriam» uträttat.

För uppgifter, hvilka icke redan offentliggjorts i svenskt tryck, rörande

sådana män (och kvinnor) stannar undertecknad i den största för-

bindelse.

WrangéL

Engelbrekt Engelbrektssoii.

Om Engelbrekt Engelbrektsson, hans hemvist, börd och släkt-

förhållanden samt ställning i samhlUet, innan han började sin resning-

och genom den vann namn och rang bland rikets främste män, &r

ej mycket kändt. — Den nära samtida Karlskrönikan ' kallar honom
blott Kngelbrecht Enyelbrechfsson then goda man. Ericus Olai, - som
två k tre årtionden senare skrei" sin historia, har något utförligare

uppgifter. Han berättar nämligen: erat vir quidam habitans in monte

cupri aut non longe ab eo, ingenuus sive libertus^ Engilbertus vocU'

tu3, hamo magtianimus, wd statura pusilhu^ in euriis prine^um
enutritu8, fncundus et fortii. Honom följa i det stora hela Johannes

Magnus:^ Erat eo tempore in Dalaearlorum regione Engilbertus qui-

dam mediocri nobilitate eon^neuua^ utpote liberUno patre naiuSf och
Messenins:^ Engelbertusi quidam^ patre fibern nattis et in principmn

cilucatus (iiil/s, sa!nt Olaus TVtri:'' Sa var en man boendis på
Kopparberget, then tlter hect Engelbrict Engilbvictson, J/an irar en

liten man til wext, dock snäll och dristigh, och kunde wttl tala fur

iiek . . . han war i herratitnest up/öddevt och de yngre historieakrif'

vame. — Be nära samtida mer annalistiska anteckningame* anföra

Engelbrekt endast sotn Dalkarlarnes höfvidsmau, och Bernhard Osen-

briigge i sitt bekanta bteV till rådet i Danzig den 1 aug. 1434 be-

rättar: Hir is eyn man geheten Kngelbrecht Engilbrechtessnne vnde is

eyn Swede geboren in den Dalens dar copper vnde oaemunt geualt.

* Klemmingfl ed. v. 801.
* Scriptorps 2, s. 126.

^ De uumium Gothoruin Sveounmqut: regibus, Kouiic 1554, fl. 700.
* Srondia illuBtrata. T. 3, s. 65.
* Klemminga ed. 8. 167.
* Scriptores 1, s. 96, 151; 3, a. 102.
f 8t;ffe, Bidrag till SkudimTieiM hiBtoria 3, a. 269—961.
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NSstan alla de äldre mer samtida historieskriframe angifva si"

ledes öfVerenBstammande, att Enf^elbrekt var bördig från Dalame, men
Ericu8 Olai och hans öfvcrsätture Olaus Petri äro de enda, som kunna
berätta att han var från Kopparberj^et. Ericus Olai ådagalägger dock

jrenom sin sväfvande uppgift, att han ej haft nå^ron närmare känne-

dom om hvar Engelbrekt var född och bosatt. Som en obestridlig

sanning har också hittills påståtti? att Engelbrekt var från Koppar-

berget och dess ortbeskrifvaiu ^ kunna till och med uppgifva det ställe,

Kullerbaeken emellan Vallmora och Billingsnäs, dftr Engelbrekt var

fodd.

Det finnes emellertid i svenska riksarkivet en af notarius publi-

cus Petrus Tidcmauni den 23 jan. år 1432 vid Norbergs kyrka, då
biskop Olof i A'esterås där höll visitation och tiiig med Norbergs

sockenbor, utfärdad att(!st, - som beseglas nf Laurentius Joanson ac

Åenglehreth montani fnontis snpradicti, ocli de ännu kvarbängande

sigillen ådagalägga otvetydigt utt denne Engelbrekt, bergsman på
Norberg, var den samme som den sedan så ryktbare rikshöfvidsmannen.

Engelbrekt Engelbrektsson var således år 1482 bosatt i Norbei^
bergslag och härmed Öfverensståmmer också hvad för ofrigt är kändt

om hans släkt och dess egendomsförhållanden. Hans broder Nils

Engelbrektsson är nämligen år 143G^ häradshöfding i det då till

Norberg angränsande Norrbo härad, och haus fadrr Engell)reckt Eng-
likoson var år 13t)7* bosatt på Norberg, samt agde jord i de an-

gränsande Suäfringe och Norrbo härader suait i Siende härad ^ där

han tillbytte sig jord emot en tomt och kålgård i Vesterås, som han

arft efter sin far&der, hvilken afven hette Engelbrekt.' — Urkunderna

sätta således Engelbrekt otvetydigt i samband med Norberg och de

därtill angpränsande Vebtmanländska faäradena, men gifva däremot ingen

antydan om, att hans släkt stått i någon närmare förbindelse med
Kopparberget. Sora emellertid Norberg rid denna tid räknades till

Dalarna, är den samtida uppgiften om Engelbrekts härstamning där-

ifrån fullt riktig. Troligen har Erieus Olai, som haft kännedom om
att Engelbrekt var bergäiuuu och från Dalarna, däraf dragit den orik-

tiga slutsatsen, att han var från Kopparberget såsom varande Dalames
förnämsta berg.

Namnen Engelbrekt och Englika ådagalägga tydligen, att släkten

var af tysk börd, men då intet gifver vid handen, att dess äldste

medlemmar tillhörde frälset, men däremot f!en först kände Engel-

brekt var gärdsegare i Vesterfis, fVanigar daraf utt den var en borgare-

släkt. Dessa borgait^ i Vesteras agde ofta grufvor och hyttor i Nor-

bergs bergslag, och af Engelbrekts farfader torde det nuvarande

Engelsberg, som förr skrefs Englikobenning blifvit anlagdt. Att

' Hammftritröm, Ifirkvärdighett r vid St. Kopparberget 2, 8. 7.

3 Den tinnes tr. efter en felaktig a&krift i Dlpl. Dal. n. 76 nnder åt 1422.
» Orig. i R.A.
* R.P. n. 756.
* RifetetinL^sl)refTeD ISr niiniida händer, i Styffei Bidnkg, 1.

* ItP. n. 2632.
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En^lbiekts fader var bosatt på Norberg är of?aB n&mdt. — Dessa

i Sverigie mvandrade tyska borgaresläkter förde esomoftast adliga skölde-

märken. Om Engelbrekts släkt från bdijan gjort det är (^j kändt.

Haus fader för emellertid adligt vapen, en klufven sköld med i högra

fältet en half lilja och i venstra filtet en vinge. Dennes son Nils

för åter två liljor i rad styckande skölden och Eiif^elbrekt själf tre

halfva liljor ställda triangel vis. Deras sigill äro således olika, om
ock liljuu ingår i dem alla. En dylik vapenolikhet tyder vanligen

på ungt frälse, ocb fråga blir då, om Engelbrekt var till börden frälse-

man eller icke, d. s. om äfven bans fader räknats till frälset.

Benne Engelbrekt (Englikoson) i Norberg nämnes år 1367 som
fasteman mellan en frälseman Lars Ingebjörnsson och en Fäste i

Brunn!)y, livilken troligen var bonde. Af detta bref franio:ur således

ej, om han var frälseniar eller icke, men de dornbref, som utfärdades

vid den stora redukuuiisräfsten i Vestmauiaud år 1399. ådagalägga

tydligt, att han var frälseman. Ty i dera fråudönias haus arlVingar

flere gods i Siende, Norrbo och Snäfringe härader. Troligen är kan

den första i släkten, som gjort rust^änst och erhållit frälsebref, ty

Johannes Magnns nämner om sonen mediocri nobtUtate eonspieuui^

utpote libertino patre natU8. — Det hände emellertid ej så sällan att

personer af adlig börd lämnade frälseståndet och öfvergingo till bor-

gare- eller bondeståndet, och rann skulle måhända förmoda att så varit

forhållandet med Engellnt kt, enär han i det ofvaniiämda brcfvet at"

år 1432 dels endast kallas bergsman och dels äfven nämnes efter

Laurens Johansson, hvars sigill endast visar bomärke. Men därvid

är att märka, dels att personer tillhörande det allmänna frälset ofta

nämnas ntan de eljest förekommande titlarne friboren och välboren

man eller väpnare och a vapn, dels att allmänna frälsemän ej sällan

förde endast bomärken, så att Laurens Joansson mycket väl kan ha

varit en frälseman. Ej häller är det trolis^t att Engelbrekt, född af

en frälseman, skulle lämnat frälset för att sedan åter inträda i det,

ty vid burja!i af resiiiucen är han obestridligen frälseman. Han bär

nämligen då titeln väpnare. — Engelbrekt Engelbreklssou såsom son

till en frälseman och själf väpnare tillhörde således frälset, om ock

han endast var medlem af en af dess lägre grader.

Ericos Olai berättar att Engelbrekt Engelbrektsson var uppfödd

i de stores gårdar. Att så äfven varit förhållandet är också i högsta

grad sannolikt, ty det kan ej irärna vara möjligt, att han utan större

insikt och öfning i den tidens kriji^skonst kunnat leda sina härar och

anordna de många beiä^^^rinfrar han företog. Ej häller är det troligt

att gamla och ansedda rådsberrar och frälsemän, som själfvu deltagit

i det Holsteinska kriget, skulle ställt sig under hans befäl, ora de ej

vetat, att han varit fullt duglig till att vara anförare, och djlik dug-

lighet förvärfvades ej utan mångårig tjänst och öfuing. — Benna
tids historia kan visa många exempel på, huru bondeuppror, som
leddes af i krigstjänst oerfarne män, lätt kufvades.

A.» JS» IL*
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En karolins meritlfsta.

Ofversten vid n:ardet baron Michael Törnflycht insäiidn den 2

nov. 1724 till rfMjf-iinjren en supjilik frhn sero^eruitpii Nils Frisk, soni

samnia ar blifvit aiskr-dad från gardet, att vid atsKedet erhålla officers

karaktitr, att fa underhåll under lifstideu, bibehållas vid sin iukvarte-

ring och uifä aina lömngirestaiitier. Vid suppliken bifogades en

meritförteckning, som här nedan meddelas och aom tyckes risa, att

det här varit fråga om en af Karl XII:» r&tta bossar, en af dem, som
konnngen älskade att ha omkring sin person. Trots alla sina kri^s-

maiidater och sin långa och trogna tjänst fick sergeanten Frisk afslag på
sin ansökan om offieers afsked. Hons ansökningar oni underh^Hl och

om utfående af sina fordringar remitterades till vederbörande myndig-

heter. Aktstycket har meddelats af majoren vid Svea lifgarde W.
Uidderstad.

» *
«

Aller ödmiukaete memorial.

Anno 1700 den 1 october kom jag i Kongl. Maj:tz tienst som
raousqnetnire vid Kon<rl. lif^ardet och samma år den 20 november
bivistade ft'lt8lH<ret vid N arven.

1701. Marchcradc Lill iiigu och bivistade fältslaget dersamuiastädes,

då jag af fienden blef illa skaten i vänstra låret och derfore

i samftlte 10 månader i elände måste sängen hålla, som mig
ännn en stor men och tvång förorsakar.

1702. Bivistade jag action vid KlittshofiT, och samma år, då Hans
högtsal Maj:t igenom en hasti": olyckeli? händelse afbröt sitt

ben vid Kracou, blef jap: beordrad jämte 23 andra at bära

}lans Koni^l. Maj:t a|)j)å en bår.

1703. Bivistade jag belägringen vid Torn och dess, så väl som sta-

den Elfvings intagande.

1704. Bivistade jag träffningen emot Saxame vid Warschau och

Weisellströmmen.

1705. Marscherade till Ryslamborg och straxt dereffter till Grädno,
hvilka bägge effter hvaran blefvo intagne.

1706. Marscherade till Saxen och derifrån.

1707. Under afmnrscln ti till Olofzin blef Hans Durchlauchtighet

Printzen ifräii \V örtenberg vid en elf af Cousaquerne blesse-

rad, då jag med 15 man andra blef commeuderad at bära

honom på en bår till staden Olofsin.

1708. Bivistade jag feltslaget vid Olofzin, di jag blef skuteu igenom
högra handen, hvar af 2:ne minsta fingrarne äro lama.

1709. Bivistade jag belägringen vid Pultava, och vid fiendens retire-

rande öfver clfven blef Hans Kongl. Maj:t blcsserad med en

kula i fotbristen, då jag tillika med andra, så många som då
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ännu voro i lifvet och tilförende burit Hans Kongl. Maj:t,

blef beordrad at hån Hqds Kongl. Maj:t på en bår, ock 9

dagar derefter bmstade jag feltslaget vid Paltava bärande

Hans Kongl. Maj:t på båren i sjelfva slaget, då Hans Kongl.

Maj: t blef af fienden kringrändcr, och båren afskuten, samt
det manskapet, som buro, nederslagne, undantagandes mig och

2:ne andre mina caramerater, sora då lyftade Hans Kongl.

Maj:t på en hast, och i detsamma blef jaof hiesserad i hufvu-

def, dork ifrån sjt^lfva slaget eller uthugtrniiif: ifjenom fiendens

troupper med Hans Kongl. Maj:t kom undan fienden, och

folgde faat med atönta möda för bleasenrei sknll Hans Kongl.

Maj:t efter till NiperstrÖmmen, där jag omsider måste blifra

Rysiarnes krigsfånge, bvarifrån jag sedan blef bortfört tiU

Muscou, derest jag i B liärdedels år måste gå i ett svårt

arbete och bära sand och annan redskap på yallame.

1710. Blef jag ranronnerad ur f^ngenskapet och kom med högväl-

borne lir Baron och Generalen hit till Sverige och så till

regementet igen, då jag efter några månaders förlopp avan-

cerade till corpral och samma år d. 24 october till rust-

raästare.

1711. Tjente med samma charge.

1712. d* 29 november avancerade till fonrier ocb samma år d. 4
december till förare.

1713. Förrättade tjensten här hemma med samma chaige.

1714. Avancerade till sergeant vid samma regemente.

1715.

1

1716.1 Tjente med samma charge.

1717.1

17IÖ. Bivistade jag marschen åt Norigc och belägringen vid Fre-

dricbshall, derifr&n blef jag commenderad samma år, som i

f5r8ta krigets början, med Hans Kongl. Haj: t alt stadigt så

och då, men bögstbeklagligen, på det sidirta, efter lifstiden

med Hans högtsal. Kongl. Maj:tz lik bit till Stockholm igen,

hvarest jag s^ermera
1719

1720 med största åhåga och flit tjente oeli med alt alfvare förrät-

1721. tade den mig i alla delar åliggande plicht i Kongl. Maj:tz

1722 tjenst till

17231

1724 d. 11 juli, då jag ifrån Kongl. Garde förafskedad blef.

Hvad partier ock commenderingar angår, som^ uti samfålde 9 års

tid från 1700 till 1709, då jag fången blef, ganska många äro for^

lupna, hvilka jag stadigt under berörde tid bivistadt hafver, lemnar

jag denna gången för %ndlyftighet har at opräkna, afvncbtande allenast i

djupaste vördnad oeli underdån i irlvt ff)r en sådan ntständen möda och

besvärlighet en nådig ihågkontnu Ise och befordran, hvarom Hans
Maj:t i lifstiden mig i nåder försäkrade.

Nils Frisk.
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Underftttelser.

Den tyska historikern och fornforskuren G. H. HandelMann,
sedan 18GG professor och nuiseidircktör i Kiel, afled den 26 april

cl. å. Bland huuä historiäku urbeteii luärkus «Die ietzLen Zeiten liun-

dacber Uebermaelit im skandinavisehen Nordeo» (1853); »Herzog
Adolf ?oii Holstein-Gottorp, kaiserl. kriegeobent nnter Tilly ond
Waldstein» (1865); »Die dänische Beaoionspolitik um die Zeit des

siebenjälirigcn Kriegs» (i »Forachungen zar deutschen Geschichtet);

»Geschichte von Schlosvifr-Holstein > (187^5). I öfrigt behandlade han

amerikansk historia, samt har utgifvit åtskilliga arkeologiska ailiand-

lingar, särskildt angående gräfningar på ön Sylt.

— Professorn, gchpimehofrådet Georg Voiot afled den 18 sist!,

augusti i Leipzig 65 år gammal. Hans arbeten Efiefy Silvio Piccolo-

mini (1856—63) och WiederhelehniKj de.v classischeji Alterthumfi (2

uppl. 1881) åtnjuta ett stort anseende såväl för vetenskaplig foi-sk-

ning som för formella fSrtjenater.

— Professor H. Gr.\T7., bekant tjfenom sin Jndarnes hhstuna

(1 1 uaiiu, 3 uppl. 1879), har afiidit den 7 sept. i Muueheu, 74 år

gammal.

— Docenten i historia vid Upsala universitet J. E. Nordvall
har utuauuas till docent i statskunskap.

— Till lektorer i historia oeh geograti har utnämnts vid liiro-

verket i Vexiö adjunkten d.-r E. A. Zkttkrqvtst, i Helsingborg til.

doktor N. P. Åkesson och i Karlskrona adjunkten d:r G. E. Axel-
son, alla tre kftnda som författare på det bistoriska området.

— I"^rter v('derbörande myndigheters liörande har K. Maj:t den

27 sistl. november förordnat, att från Svea ho/rdtt till Riksarkivet

skola Öfverlämuafl for att med dess samlingar införlifvas Hofrftttena

protokoll till och med år 1735, Hofrättens domar och utslag för samma
tid, 8. k. libri causaram eller akter Hldre ån 1736, samt i Hofrätten för^

rarade handlingar ang. konung Gustaf Ilhs mord, Ärmfeltska hög^

mSIsproce8f?en, Fersensku mordet, högmålssaken ang. prosten Johan

\Vid( n oeli und<>rsnkningshaudliugarnu rörande orsakerna till kronprin-

sen Carl Auguötj» död.

— För de historiska studierna har ett nytt centrum uppstått

vid sidan af de gamla i Stockholm, Uppsala och Lund, nämligen vid

Göteborgs högskola. Med en grundfond af omkring 1 ^'^ millioii

kronor har denna bildningsanstalt i höst kunnat öppna sin verksam-

het, och deo har, som bekant, börjat med den humanistiska sidan,

for att fortgå med den juridiska och statsvetenskapliga — efter vårt

förmenande ett klokt val. En samling unga verksamma och kraft-
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fulla vetenskapsmän ha kallats dit och ing^e de bästa förhoppningar

för hö^f^skolans frmiitid. Det historiska facket representeras af pro-

fessor Ernst ('aklson oeh extraordinarie läraren i statskunskap do-

centen Rudolf Kjellén. Den förre iiur under hösten föreläst aoenska

Statsförfattningens kietoria samt dessutom ledt paleograjiska ocb hri-

tiska öfningar. Vi tillönska särskildt den bistoriska lärostolen en
lycklig framtid, fÖrrissade om att dess nuvarande innehafvare skall i

Göteborg lyckas grundlägga en hist Jiisk skola och utbilda lärjungar,

som göra honom och vetenskapen heder.

— Af Srt i'ijei> Ridderskaps ocÄ Ädels Riksdagsprotokoll från
och med år 17ih (utgifvare C. Silfverstolpe) har trettonde delen

utkommit eller andra liäftet för riksdagen 1742—43, omfattande pro-

tokollen t. o. ro. den 30 april 1743.

— Af Svenska ättartal har sjunde årgången (för år 1891) ut-

kommit. I likhet med närmast före^-ående åre^ångar irnchfiller äfven

denna utom de vanli^^^a iittartaleu för enskilda personer äfven sådana

för de svenska k()iiuno;aättenia och deras förgreningar, denna gång
såluuda en fullstäudigad uppsats för kungliga Vasaätteus polska gren^

vidare för den kungliga folkungaätten samt konung Magnus Eriks-

sons sitters ättlingar. Historikern, likasom släktforskaren, finner i

dessa med synnerlig omso^ utarbetade genealogiska uppsatser på ett

ställe sammanförda en mängd uppgifter eller data, hvilka han eljes

måste söka på spridda håll eller i ieke så lätt tillgängliga genealo-

giskn verk, och har sålunda alla skal att vara utgifvaren tacksara,

som genom sitt arbett; besparat liononi niyeken möda. Utom några

anträd tinner man ättartal bl. a. för släkterna Afzelius, Almqvist,

Barchseus, Kellgren, Key, Eudbeck, Siggebohyttesläkten (en bergsmans-

släkt, som kan följas tillbaka till nyare tidens början) m. fl. 81ikt«

förteckning till alla sju delarne Åtföljer likaledes denna Årgång.

Vi ha redan flera gånger haft tillfälle att påpeka betydelsen af

denna publikation, som icke blott tillfredsställer nyfikenheten, utan

äfven i kulturhistoriskt neh biografiskt hilnseende nr af stort varde.

Utgifvaren klagar Öfvcr bristande uppmuntran å allmänhetens sida

och antyder, att han därigennm kan blifva föranlåten att med nästa

årgåug afbryta dessa ättartal. Det vore skada, um så skulle kumma
att slce. Ett så lefVande intresse för denoa gren af historisk forsk-

ning finner man ej snart eller lätteligen hos någon annan.

— Af Noraskogs Arkiv. Bergsläetoriaka samUngar och anteek-

mngar utgifna af medleramen af riksdagen Johan Johansson från

Noraskog har tredje häftet utkommit, hvarmed första bandet slutas.

Innehållet är omväxlande och i kulturhistoriskt hänseende intressant,

så afdelningen »Märkliga bergsmanssläkter och familjegårdar* med rik-

haltiga biografiska notiser (jfr äfven stamtaflan öfver llingshyttcsläkten

sid. 629, som stiger upp till slutet af 1500-talet) samt »Strödda bi-

drag till bergslagernas kulturhistoria», till hvilka utgifvarens egna sam-

lingar lämnat åtskilligt. Man finner i häftet för Öfrigt ^^Bidrag tfll

Lindes bergslags äldre historia», Daniel Nohrborgs beskrifning öfrer
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Lindesbergs stad och socken, upplysningar om det sista bergstinget i

Kora 1851, några uppgifter oia »Kuogseken vid Knapfors», ett änou
kvarstående träd, under hvilket enligt en Bagen bertigame Joban oeh

Karl skulle slutit sitt förbund mot kouung Erik. Den flitige samla-

ren ocb utgifvaren lärer af sitt företag ej hafva någon ekonomisk

vinst; så mycket mera erkännande förtjänar hans intresse för bembyg-
ilens historia från den historiska forskningens sida.

— Några smärre historiska eller statsrättsliga uppsatser ba under
hösten i Uppsalasett dagen. Tidskriftens strängt anlitade utrymme och

den framskridna tiden göra att vi endast kunna omnämna dem bär

i hopp om att nästa år kunna återkomma till dem. Afhandlingarna

Äro Om svenska riksrådets utveckling mot centralisatio n under

Gustaf II Adolf af J. E. Nordwall (IV -f 51 ss., injrar i Hunia-

niätiska vetenskapssamfundets publikationer); Om de ministeridla

ärendena och formerna får deras behandling af R. C. A. (69 sid.);

Om HkefOreatändarskap enligt Sverigee och Norges grundlagar af O.

Varenios (VI ^ 72 sid.) samt De åiplomaUeka f&rbtndeUerna mellcm
Sverige och Storbritannien under Gustaf IV Adolfa eenaete regeringsår

af K. Key-Åbbrg (100 sid. + rättelser).

— Vid universitetet i Helsingfors har teolog, kand. J. S. Fajula
utgifvit en akad. afhandl. med titel Fineka kyrkans ställning under
den liturgiska striden, en titel, som är för trång, emedan förf. ut-

sträcker sill framgtällning ända till biskop P>icus Erici död 1625. De
tre första kapitlen äro egnade åt de kyrkliga förvecklingarna; i kap.

IV—V redogörps för den kyrkliga förvaltningen och for prastf iska-

pets ekonomiska ställning. Nya uppgifter meddelas 1)1. a. oin tinnar

i Braunsbergs jesuitkollegiuni. 1 tVåguu om 1602 års tinska bibel-

kommission anser f5rf. att kommissionen fullständigt utfört sitt upp-

drag och att dess arbete sedan förbättrades af 1638 Urs kommission,

som utgaf 1642 ärs finska bibelöfversättning. — Kand. 8. Inoman
har i Studier i norra Finlands historia 1596—16-i5 redogjort för

stridigheterna vid gränsens uppgående efter freden i Täyssinä och där-

jämte ställt till sin uppgift alt utreda bosättnings-, närings-, beskatt-

nings- och förvaltningsforliallandcna i iiorra Österbotten, en u})pgift.

som blifvit på ett mindre tillfredsställande sätt löst. — 1 en afhandl.

om Finlands fornborgar hur Hj. Appelgren publicerat resultaten af

vidsträckta arkeologiska undersökningar. Han har konstaterat åtmin-

stone cirka 70 boigar från hednatiden och dessutom omnämt en stor

mängd andra platser, hvilka af traditionen betecknas som forna bor^

gar. Dessa fornborgar voro egentligen intet annat än af naturen

välbefästade ställen, som omgåfvos med enklare förskansningar och

till hvilka innevånarne flyktade under krigstid. — I en egentligen

språkvetenskaplig undersöktiing om Finnarnes personnamn under hed-

natiden har lektor A. V, Forsman meddelat åtskilliga riitt intressanta

kulturhistoriska upplysningar, oeh nia^nstcr E. LagUS har i Studier i

den klassiska spräkundervisniugens historia i Finland, med afseende

fäst vid förhållandena i Sverige och andra länder^ berört frågor af

Hitt. Tidikrift 1891. 87
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vikt för skolhistorien. Af flcss!i akadcm. nfhandlingar äro de fyra

förstnämnda skiitua på iinska, cudciät hf Lagus' på svenska.

Finska historiska samfundet har uteåndt HiatorialUnm arkiéto

XL Bandet inledes med en af Z. Yrjö-Koskinen författad biografi

öfver epråk- och historiefoiskaren Jalins Krohn. Hr K. R. Melander

har bidragit med en pä vidlyftiga och i min sta detaljer gående un-

dersökningar grundad utredning ora mått- och viktförhållanden i Fin-

land i slutet af sextonde och början af sjuttonde seklet ; C. v. Bons-

dorff med en framställning om landskapsmötena i Fiiilaud 1671, 1676

och 1677; K. G. Leiuberg med intressanta uppgifter ora finska stu-

derande i jesuitkollegier; O. A. Fursström med en uppsats om ett

hittills okändt bondeuppror i Norra Karelen 1697 och S. G. Elmgreu

med anmärkningar rörande finska arméns gång öfrer Neva 1708. Ur
J. W. Riiuth har meddelat upplysningar om eu gammal riksgr&ns

längs Kymraene älf samt i en af sliiktledningar och 396 sigillaf-

tryck belyst undersökning om finska frälsemåns signet i slutet af

1600- och början af 1600-talet uppvisat en stor mängd frälsesläkter,

hvilka icke introducerades på riddarhiiset efter dess stiftelse. Pess-

utom ingå i protokollen vid samfundets möten en massa mer eller

mindre betydelsefulla historiska raeddelaiiden.

Af den tidigare oaiiiauiuda, af lir Ad. Nfcovius redigerade bro-

kiga samlingen Ur Finlands historia, PuhUkationtr ur de alopegi&ka

pappereUf har 8:de häftet utkommit. De senaste häftena ha innehällit

fSrsamlingshistoriker och i det sista har början gjorts med poesier.

— Hr K. G. Leinbergs förut icke refererade publikationsserie' Bidrag
till kännedomen af vårt land, har fortskridit till sitt femte häfte.

Titeln antyder ett geografi skt-etn ografiskt innehåll, men serien uts^ör

ett arkiv för handlingar rn r:\Tide Finlands topografiska, merkantila,

kamerala, militära och admmistrativn historia. Det är sålunda ett

ovanligt mångsidigt material, vid livars publicerande utg. säger sig

ha följt den princip att hvad som under en sommar inbärgats i arkiv

och bibliotek i Sverige, det har följande höst under en välvillig för-

läggares auspicier befordrats till tryck. Hvarje häfte skall sälunda

utgöra »den ungefärliga behällningen» af utg:8 senaste vistelse i Sverige.

Utg. har nog genom detta privata företag gjort forskningen en god
gärning, men han skulle ökat sitt arbetes värde och därjämte bättre

fyllt de anspråk, som i våra dagar ställas pa eu urkundsutgifvare, om
han inskränkt sig till att grundligt belysa en viss tid eller eu viss

sida af saniliällsutvecklingeu eller åtminstone gifvit sig tid att ordna

hauilliugarua i en fortlöpande kronologisk ordning. — Sist må nämnas
Bidrag tiU Åbo stadt historia^ första serien VII, innehällande utdrag

ur Åbo stads dombok 1635, utg. af T. Haethak, samt Hertig Johans
a/ Finland diarium d/oer utgångna bre/, utg. af K. 6. Lvinbero.
(C. v. B.)

— Till ofvanstående referat af årets finska historiska litteratur

bör äfven läggas C. voN BoNsnoKFFS historiska monografi Nf/en och

I\!^enska}is (143 sid. 4:o. separattryek ur Aota societatis scientiarum

' Seriea är af red. omnämad i Uist. Tidskr. V, sid. 369, Vi, sid. lUO.
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Fennic* XVIII), som tecknar den svenska f^ränsfastningeris öden

från dess grundläggning till dess fall, öamt skildrar rättskipning och

forvftltning i densamma, handel och näringar, borgerskap, kyrko- och

skolväsende in. m. Afhandliagen åtföljes af vidlyftiga bilagor, så

bl. a. kungliga privilegier och resolutioner för staden Nyen från 1642
till 1675, samt af fjra kartor öfver staden och fästningen. Den är

eit nytt och vackert bevis på det lifliga intresse, hvarmed särskildt

lokalhistorien omfattas af den historiska forskningen i Finland.

— Håndahriftet nr 2365 4:to gl. kgl. Samling af det 8tore

kgl. bibliotek i Kebenhavn i fotot?/pi.^k og diplomatisk gengivelse är

en i år af Samfundet till utgifvande af gamraalnordisk litteratur ut-

gifven intressant publikation. Den iinieliåller nämlifjen ett fac-simile

af den ryktbara, 600 år gamla handskriften af den äldre Eddan, som
ligfTcr till i^rund för Bn^ges edition. .Lämte själfva den fotografiska

bilden åttigifves äfven texten i vanligt tryck med förkortningurna

upplösta, en öfversikt af f5rkortntngstecknen o. s. v. (jfr anm. af 6.

Cederschiöld i Ark. för Nord. Filologi, N. F. IV, 2).

— 1 Utaf Jahresberichte der Geschichtswissenscha/t ha under år

1891 banden XI och XII för åren 1888 och 1889 utkommit. Ut-

gifvaren meddelar i förordet till elfte bandet, att mer än 70,000
skrifter refererats i de 10 första banden och att elfte bandet omnäm-
ner icke mindre än 10,000, hvartill ett ungefär lika stort antal i

band XII kommer. Nya afdelningar ha i dessa band tillkommit öfver

urhistorien (^prähistorik» och etnografi), rysk historia samt historiens

filosofi och metodologi. För att underlätta begagnandet af dessa volumi-

nösa samlingsbaud har särskildt ntgifvits en »Handbuch zu Literatur-

berichtenv. Atdelningen för Sverii^e har i årgången 1888 behandlats

af fil. knud. L. Helander, i iirL;ungen 1881) af kand. E. Rönnblad.

— Den 1889 bildade flhforishi fnreningeii i l^etersburg har

utgifvit två band af en historisk tidskrift (l8toritjeskf)je Obozrenie),

som behandlar ämnen både ur ryska och ur andra länders historia,

meddelar öfversikter af historisk litteratur o. s. v. Bland uppsatserna

märkes en af G. Forstån öfver Sveriges utrikes politik under 30**

Inga kriget.

— Ät den berömda franska historikern Fustel Coulanges
änka har franska institutet beslntak öfverlämna det pris af 20,000
francs som hvart annat år utdelas för något större vetenskapligt arbete

och som det denna gäng hade ämnat åt den dessförinnan aflidna för*

fattaren.

— Granskaren af hr Strindbergs Les relations de la France avec

la Suhde fkt på förekommen anledning anmärka, att förf. grundar sitt

påstående om urgamla förbindelser mellan ^»franska och svenska hof-

V6n», icke blott på det i rec. berörda giftermålet med en dansk

prinsessa ntan äfven pd ett giftermål mellan en fransk konung och

en rysk prinsessa, äfveusom att tryckfelet »Ueori II» torde afse detta

(bör vara ^Henri Is»).
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— Enligt iippo^ift i »Literarisches Centralblatt* nio 47 for 1891
skulle utp:ifvaren af Historisk tidskrift i Stockholm lyckats upptäcka de

Thurnska familjepapperen^ och skriftliga förfråjfnitigarangående desamma
ha redan in!u]'it Det förhåller sig emellertid ej så väl. De ifräga-

varande papperen ha hittills ej hlifvit funna. Huruvida de kunna

återfinnas är lika ovisst som att de skiillp innehålla nåsfnntin^? an-

gående den ifuuila Henrik Mathias v. Thuru. Skulle de verkligen

komma i dagen, skall tidskriften ej uoderiåta att därom lämna upp-

lysning.
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Öfversikter och Granskningar.

Om riksrädsvaicn under frihetstiden. Bidrag till det avenska

riksrudels luHtoria. Akad. atli. af LuDVia SXAVENOW. 156 sidor.

Upsala, Almqvist & Wiksell, 1890.

Då man forate gången kattar en blick i vårt riksafkiv på källor-

na till frihetstidens historia, så kan man sanneriigen blifva afskxftckt

från djnpare forskningar i densamma. Det är en villande sjö af

papper, ståndsprotokoller, deputationers, utskotts, kommissioners, råds-

divisioners protokoller — band gtundoni lika brtula i ryggen som
höga — hemliga liruidlingar, plakatcr, depescher och bref i oändlig-

het; och det kräfves mycken energi, mycken försiktighet tillika för

att här styra rätt och icke bringas ur kursen. Lyckligtvis har Malm-
ström en gång för alla augifvit den rätta vägen; och i mästarens

spår har det blifrit f&r yngre foiskare låttaie slt fiSr beståmda special-

ändamål göra rikliga efterskördar. En sådan efterskörd af själf-

ständigt ?arde är den monografi Öfver riksrådsvalen, med bvilken hr

Stavenow — numera docent — framträdt inför allmänheten.

Intrycket af denna afhandling är att den vittnar om en mindre

vanlig gedigenhet i forskning och omdöme. Ämnets \'äl begränsade

natur och källforskningens däraf beroende förenkling har ?iort det för

förf. möjligt att i ett sammanhang öfverskaua hela frihetstiden ur den

valda synpunkten, och arbetet har därmed fått ett större vetenskapligt

intresse än den empiriska specialforskningens allena, det har blifrit

uttiyek för eo genomgående tanke, som förf. under sitt sysslande

med detaljer icke släpper ur sikte och som har betydelse för hela

frihetstidens historia. Förf. förlorar icke tiden med att hopsamla in-

tresselösa, ingenting belysande och ingenting bevisande detaljer —
hvartill eljest rikt flödande källor A K-Ut kunna förleda; fullt herre

Öfver sitt material i hela dess utsträekninir. e^^er han förmågan att

åtskilja det vetenskapligt likgiltiga i de undersökta fakta, raen fast-

håUa det väsentliga och föra det tillbaka till sina utgångspunkter.

Finner man i hr Stavenows arbete inga nya idéer eller en i högre

mening själfttändig forskning, så finner man således i stället ett verk-

Hi^. Tiiåbrift 1891. Grantk». I
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ligeu logiskt sammanliang i stort och smått^ en lugn och jämu —
stundom kanske en smiUa tung — framstilluing och framför allt en

8trä/van att i detaljforskningen se ett medel och ej ett mål; en

strftfvan hvilken i och för sig synes oss vittna starkare om vetenskap'

lig begAfning än det finaste väderkorn att uppsöka och det skarpaste

öga att mikroskopera fakta.

Men ju rikare på \'erkliL't imifhåll en vetenskaplig framstä^T^nifr

är, d("^to flere möjligheter till ineninijsskiljaktighet erbjnder den. Oin

anmälaren därför i mSn^t och niyckt;! liar invändningar att t^öra emot

förf., så ligger reduu häruti ett erkännande af den rikedom på syn-

punkter som denna afhandling gömmer. Eggelse till tankeverksamhet

hos Iftsaren ir ju i och för sig ett kriterium på ett arbetes vftrde,

alVen om tankame ej alltid kunna bindas vid den bf förf. angifha

riktningen.

Så synes förf., ehuru i allmänhet kritiskt sen att draga slutsatser,

stundom 2:1ömma sin vanli;^n försiktifjhot och helt hastiirt bestämma

sitt omdöme. Vi finna ett sådant fall pä s. 4 f., där förf. vindi-

rerar den åsikten, att pä 1600-talet rådets samtycke i regeln in-

hemtades vid rådsherreutnäraning, och för detta påstående stöder sig

dels på debatten i rådet 1648, då Kristina lät rådet votera an-

gående Salvius, dels på ett yttrande i rådkammaren af Per Brahe

^/lo 1660. Men nu år vKl att mSrka, att fallet Salvius alltigenom

bår prågeln af undantaga/all. Dels var det bår frågan om att in-

fora en ^^vanbördig^ i rådsherrames lysande krets; dels var ju det

hela ett politiskt schackdrag emot Oxenstjemorna, rikskanslern hade ju

eng-ång rent af gjort Salvii utnfi)riTn*ii<r till kabinettsfråga. Detta för-

klarar, hvarfor drottningen den gängen kunde hafva sar^kildt intresse

att lära känna sina rådeherrars mening och pröfva makten af sin per-

sonlighet öfver dera, ' raen däraf följer ingen bevisning för vanliga

fall. Hvad åter betrftffar Per Brahes yttrande, så är dess mening
icke så alldeles klar^ och behdfver i hvarje fall icke antyda medver-
kan af rådskoiporatiotten som sådan. Brahe betygar ju också nt-

tiyoUigen, att Kari X icke tillåt någon medverkan af rådet. Det
,

synes sålunda anm., som vore det ej förebragta nog starka skäl för

att i rådets medverkan vid kompletteringen af sina leder under 1600-

talets förra hälft se något annat än tillfälliga undantagsåtgärder och

af rent privat natur.

Ett annat fall, där förf. såsom själfklar framställer en, minst

sagdt, tvifvelaktig åsikt, står på s. 111. Det gäUer här böndernas

stållning till rådsvalet. Förf. anser dem, ehuru från sjftlfva fdrslags-

' Jfr Odhner i Hirt. Bibi, 11, 357 ff. Hänf förklaras äfven, huru sakeu
kunfh' uppfattag mm en stor sptrer för tlrottnin^ens myndifihet, hvilket väl varit

olämpligt, om hoo gtfvit ett jirejodikat till skada för det kungliga prerogativet.

Se Chanut i bref till Mazarin /„ april 1648, anf. st. i. 365; Odhaer ibm, 8.867.
* TTtms (af förf. förkortade) ord föllo niimligen därhän, fitt »i^ndrr ]v-nnull^

Gustaf Adolfs tid hade rådets medkmmar vanligen blifvit valda pä riksdagarne
och diapatvndci dirom mycket med RiksenB Rid» (Tham, I, 96).
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riiiten uteslnttie, ega >gifTen r&tt att höns och yttra sig» i alla frågor

8om med valet hade sammanhang; ty RF stadgar icke uttryckligen

annorlunda, och dessutom var ridet ständernas, ej de tre högre sUbi-

liens, fullmäktige. Denna tankegång synes nniu. hvila på en falsk

förutsättning. Om liF:s tystnad skall bevisa böndernas rätt, så måste
först kunna uppvisas, att «rrundlagen verkligen ntL-^år från principen

om allii 4 ståndens likaberättigande. Men detta lorde icke lyckas. *

Då frihetstideiitj »jruiidlair — ursprungligen skrifven utan btiadernns

medverkan, hvarför de ock 17 id ville ^stryka på foten och reaa hem»— stadgat former, hvarigenora bönderna förnekas ratten utt inverka

på rådsvalet liksom att sitta i Sekr. Utsk., så måste den härvid utgå

från den tanke, som en af dess stiftare (Conrad Bibbing) den -^/^

1719 uttalade i SU, att bönderna >uti arcauis reipublicc-e et oeco-

nomicis intet böra hafva något votum» (prot. hos Cederschiöld);
och från samma ståndpunkt var det, som SU den ^/^ 1720 under-

kände böndernas anspråk (s. 1.09). Nåofon jrenerell reo^el om bonde-

ståndets likaberättigande med de andra stånden tinne.s sålunda icke;

men i stället hafva vi här kommit på spåren en annan geuoing^ående

tanke i grundlagen: stadgun om böndernas uteslutande frän rädsvalet

år direkt sprungen nr ett grundlagens misstroende till böndemas kom-
petens att förstili sådana saker; och är det så, då hvikr onus probandi

på den som vill vindicera bönderna gmndlagsenlig rätt att deltaga i

något enda hithörande ärende. Därför, om rådet är ständemas full-

mäktige — hvilket uttryck icke förekommer i grundlagarne och

därför icke i och för sig kan vara någon grund för statsrättsliga

deduktioner -— så är detta jnst i den meniriL'' som .§ 12 angifver

genom ordasättct att »ständerna > skola föreslå kandidater på det viset

att endast 3 stånd deltaga: således en speciell tillämpning af den

tanke, som sedan skrefs i RO S 17, att hvad de flesta stånden falla

uppå, det gäller för »etändemas» beslut.^ Anm. för sin del betraktar

det sålunda som ett afsteg från fribetatidena statsråttsliga principer,

att bönderna fingo säte i vissa protokollsgranskande depntationer,

Iikso[ii lian förklarar de af förf. meddelade precedensfallen från 1723,

1727, 1739, 1746 (s. 111 f.) ingalunda såsom tillämpning af någon

böndernas rätt, utan helt enkelt som politiska medgifvanden af de

höcrre stånden, då de ej kände sig uog starka att fasthålla statsskickets

konsekvenser (jfr as. 27, 41).

Afhandlingen är byggd i fem hnfvuddelar, först vilkoren för

rådskompetens enligt grundlag, så vilkoren enligt allmänna meningen,

därpå ständernas och konungens respektiva befattning med sjelfva valet»

< Om ett frS till en dylik geaefell regel kunnat spåras i g 36 RF 1719,
dir (let heter att stänclenift slcola med enhälligt samråd besluta, så försvann

äfven det i 1720 ärs RF, hvars motsvarande j$ 4ö har formaienngen inbördu
amdUI.

' Jfr det betecknande yttrande p& 1761 års Riddarhus, som af förf. med-
delas på 8. 105. n.: >två Fttånd knnns ej gilla en kandidat, som di skalle inknn

*/$ oj ständernas fulla förtroendet
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sist formaliteter eoni de valde faade att iakttaga. Med stor reda och

klarbet bar förf. genomfört denna komposition; en och annan onpp-

m&rksamhet, såsom att afsigelse uf förslagsrum kommit att stå

under rubriken »de ngutnämda riksråden», har ju ingen betydelse.

Däremot syit -s oss den af förf. genomförda åtskillnaden emellan

kompetfnisvil koren enligt RF och kompctcnsvilkorcn »ntöfver RF:s

beslfimmelser^ vara en svaghet i själfva planen. Ty dessa senare s. k.

vilkor — juridisk insikt, äiubetsraeriter öfverbufvud, loruiögenhets-

viikor, relationer, parlamentariska egenskaper — äro de icke snarare

allmänna förutsättningar enligt den • tolkning tiden gaf af lagbudet

i % \% »skickelige samt om fäderneslandet välförtjente personer», så-

lunda äfven de hTilande på lag; medan det andra slaget af vilkor

äro speciella, och i lika grad med de förra vid sin ti]lämpnin<r

underkastade inflytande af den allmänna meningen (se flerestädes i

afd. I)? Ofh i hvarje fall synes den allmänna öfversikt af rådets

betydelse, med hvilken törf. inleder den senare af dessa båda af-

delniugar, hafva sin rätta plats i spetsen för den förra; ty om enligt

förfrs utsago s. 46 olika idéer kämpa i själfva grundlagen, så är

kunskapen ora dessa idéer lika viktig för att förstå den praxis, hvilken

utgått från laga bokstäfver, som den, hvilken utvecklat sig utom lag.

Lika fast den valda planen emellertid är genomförd, lika noga
och samvetsgrannt synas fdrf:s upf^fter — enligt det lilla anm.
varit i tillfälle ati kontrollera - vara utforskade. Och med synnerlig

fullständighet är ämnet behandladt, ingen fråga står obesvarad kvar,

saken ligger utredd i all sin nf^träckning. Blott själfva nt^ångs-

punkten är något försummad. Ktt lagbnds tillkomst är doek i en

historisk-statsrättslie; studie, ej mindre viktio: än dess tillämpning, och

från deuua »yupuukt li.idL- man väntat eu fullständigare undersökning

i sunxnanbang af de §S:s gcnesis, som angå ämnet. Så får man af

afh. ej rätt Uart för sig sUUidens olika ställning till frågan om riks-

dagens förslagsrätt, huru borgame fattade tanken klarast (prot. d. 9
febr., jfr N. Tengberg, Om frihetstiden), medan presterna förhöllo

sig passiva; man f^r ej veta, att initiativet till ned^tningen af riks'

rådens antal 1720 utgick från borgarne (Bil. 49 till Borg. st. prot.

1720), liksom de redan 1719 yrkat ett antal af blott 20 (prot. den

9, 14 febr); och lika litet omtalas det viktiga faktum, ntt rådet själft

yttrat sig ora 1719 års RF, men icke gjort någon anmärkning på
ständernas förslagsrätt, ehuru det ändock tyckt att :»H. Maj:t borde

hafva flere röster i rådet» (Rådsprot. den 16 febr 1719, f. m.)

Måhända sammanhänger denna förf:8 uraktlåtenhet att närmare
studera grundlagsbudets tillkomst med hans totalnppfattning af gmnd-
lagsbudets betydelse for frihetstidens statsskick. Som bekant är be-

tydelsen af 1719—20 års epok uppfattad olika, i det N. Tengberg
anser densamma vara den for«'tn verkliga vändpunkten i vår historia

efter reform atiouen, hvars principer konsekvent mynnat ut i det Ka-
rolinska enväldet, medan Malmström däri ser begynnelsen af den
tredje utvecklingstuseu, äodan de olika faktorerna i Gustaf Adolfs stat

lossnat och råd och konung efter hvarandra gjort bankrutt i försöket
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att ensamma båra stataidén. Till denna senare nppfattninjr bekänner

sig förf. och lemnar på ss. 42—46 en präktig utredning af den-

samma. ' Men det vill synas, som om förf. under sitt häfdande af

denna djuptänktu gruiuiriskådniiip i n^p^on luilii förlorat blicken för

Uuru radikal 1719 ärs hvälfiiin^ i själfva verket var. Genora hela

afh. g&r — synes det oss — ett underskattande af den förändring i

rådets ställning, som det året genora grundlagen skedde. Förf. finner

i sin inledning (ss. 5— 17) djupgående förutsättningar i vår historia

till 1719 års system att lägga riksdagens förtroende till gruttdiral

för rådsinstitutionen. Detta system stammar föröfrigt icke från någon

medveten plan att ligga slutens tyngdpunkt 1 ständernas sköt, utan

vill endast vara en inskränkninir i konungens suveränitet (b. 134).

Liksom den parlamentariska tanken icke är något verkligen nytt, så

är den ej heller ensam hcrskande i Frihetstidens tjrundlagar, ty där

bryter sig emot densaninia ännu 160f)-talet<« ide om rådet som en

oberoende ämbetsmanuakorporation; uch del är först genom cu små-

ningom utbildad praxis, som den parlamentariska idén skjuter deo

andra allt längre undan, ju längre frihetstiden skred (ss. 46—48).

Således icke genom sina grundla^^ars nödvändiga verkan, utan genom
deras ensidiga tillämpning har frihetstiden fått sitt skaplynne.

Dessa tankar äro för viktiga för att ej underkastas en ingående

pröfning.

Förf. spårar ett riksdagens lagliga inflytande på rådsvalcn till-

baka i tiden genom 1660 års additament, 1644 års betänkande, 1634
års riddarhus till 1602 års praxis och 1596 års riksdagsbeslut oeh

tior sig finna ^uppslaget och den karaktäristiska formen» för denna
tanke ända bort i LLrs bestämmelser om lagmans- och häradshöfdinge-

val. Denna konstruktion är utan tvifvel förhastad. Utgångspunkten

är Söderköpings riksdagsbeshit, art. 5, som stadgar förslag vid in-

satt;nKl(! i aiksens förnämlige rimlipter. efter som Sveriges la? <m\

sätiaiie ämi)etpr någorlunda berorer/ Men för det första torde det

icke vara så alldeles säkert, att löOO-taletä ordasätt inbegrep rådet

under kategorien ämbeten; rådets nyare karaktär af en ämbetsmaima-

kår torde då ännu ej i föreställningssättet hafva aflöst den medeltida

karaktären af en kongress och kan väl ej heller anses vunnen före

rådets permanens; i Söderköpings beslut föröfrigt finnes intet stöd för

denna uppfattning, däremot talas där om »K. råd och ilere de för-

nämsta ständer,^ och därmed torde rådets primära karaktär på deu

tiden vara angifven. Och äfven om det af formella skäl vore möj-

ligt att anse den citerade stadgan gälla rådet, sä far uian observera

att stadgan uttryckligen hänvisar till Sveriges lag, och således väl kan

hemta analogier därifrån, men ej gälla i direkt moUåUniny mot
hvad densamma om rådet stadgar. Därför måste Söderköpings beslnt

afse (utom lokalfunktionärer) egentiigen riksämbetsmännen, men icke

rådet som sådant. Att detta är dess mening, framgår ock just af de

' Fori^. kunde dock bafva aBmukt, delt »tt en «biuw appfettnini^ gifvMt
dels att .M u 1 III s t r ö m före luiiiom gifvit ett klart iittrvck at den /iu-niii|;, Ltiii hur

utvecklar, i afb. >0m embet«uuuiaeDs ställniog tiii rikådagen uuder frlliet8tideD>.
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1600-talds handliBgar Bom förf. citerar; ÖfVerallt' görea nttmligen

akillnad mellan riksämbetsniän och råd i fråga om utnämaingen. Så
medverkade 1602 års riksdag ntan inTändning i förra fallet, men
hemställde rådsvnlct till hertigen; onh orsaken, hvarför herti«(en från

början hänskjutit råH?va!et till ständerna, var iiifjfaluiida nä^on skyl-

dighet enl. SöderkÖp]n*i.s beslut, bvilket väl dä hade blifvit citeradt,

utan den tillfälliga oinstäudigheten, »att ingen konung var i riket.>'

Att detta var äfveii ständernas uppfattning, det framgår särdeles tjd>

ligt af riksdagsbesl. art. 3: »ändock H. F. N. äann icke follkomlig

konongatitel hafver vedertagit och färdrntakuU af oss begärt, att vi

ville namngifva» hans råd (Stjernroan, s. 536); är det nu rimligt,

att ständerna skulle på detta sätt velat motivera sitt deltagande i

rådsvalet, om det hade varit deras lasrlij^a, för blott nåijra år sedan

vunna rätt? På samma sätt förhåller det si^, då Söderköpings beslut

citeras 1644 och 1660; bada gångerna är det, enligt förf. själf (ss.

9 fif.) fråga blott om riksämbetsmännen, icke om rådet; och Karl

XI:s testamente stadgar sedan uttryekligen, att ständerna skulle jämte

fdrmyndame besätta ledigt riksämbete, men de fem utan inskränkning

nämna råd. Den enda °:ång före 1719 riksdagen verkligen f&tt sig

tillerkänd inflytande på rädsvalet är 1660; men det skedde då nästan

af en slump, och det tiek ej heller någon praktisk betydelse, som
förf. (s. 11) förtjänstfullt påpekar.^ 1719 åter har man med full

afsikt valt en metod, hvarigenom man ville förebygga, :\tt riksdagens

rätt blef lika illusorisk som efter lööU; detta framgår klart uf förfis

egen riktiga framställning å s. 14 f.

Således, en medveten nyhet var nog den form för rådsvalet, som
1719 skrefs; och förf. har själf så framställt saken i sin inledning.

Det förefaller därför egendomligt, att förf. ås. 134 kunnat uppfatta

dpn valda metoden såsom blott negativ till sin mening -- en in-

skränkning: i konungens rått — icke positivt syftande åt riksdagens

herravälde öfver rådskumniarcn. Denna äsikt svnr d(!ssutom uppen-

bart emot s. 46, där förf. anför ständernas förslagsrätt såsom det

främsta beviset på att grundlugeu gömmer idén om rådet som stän-

dernas fullmäktige; den är lika litet förenlig med s. 131, där förf.

synes betrakta konungens ntnämningsrätt såsom tillkommen för att

mildra den rent parlamentariska grundtanken. Felet ligger däriiti

att förf. å s. 134 grundat sin analys af grundlagen på debatten i

Prestpståndet 1710 (se citatet); men en noggrannare blick på veder-

börande §:s frenesis ådagalägger, att det var borgariie och ndeln, men
icke presterna, Roni i denna punkt i)estämde grundlagens mening.

Här har försuniiuelseji att direkt studera iagbudets tillkomst häm-

nat sig.

Men om nu 1719 års metod for rådsval verkligen är ett nytt

historiskt uppslag i riktning åt riksdagens positiva ingripande i stats-

* Blott 1(5134 års riddarhas gör uudantaK, men kan i sin tolkning af lö^ft

In beilnt ^ sniet eg» ittord emot t. eT. 16w års riksdag.
' En intregsnnt belvHuiiii; uf Aonna tid» sätt att tolks gmndlag lemasi des

epiiod ftån 1664, som iham meddelar, 1, 460—461.
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styrelsen — såBOm förf. ock pi b. 16 uttryckligen medger, så

återstår att se, om gnmdlagarne verkligen gifva uttrjck åt en sådan

dualism i uppfattningen af rådets ställning, som förf. å. s. 46 an-

tager. Skulle verkligen den förra uppfattninj^en af rådet som äm-

betskorporatioii hafva fått ett nim i KF vid sidan af den nya tanken

och i praxis kämpat med deu? Alt förf. icke kunuat alltjämt fast-

k&lla denna tunkegång visar sig mer ftn en gång (ex. ss. 45, 147),

då ban framställer den parUm. idén som en nödväDdig konsekvens

af statsskicket, hvilket ju icke är^^rtttt förenligt med utgångspunkten,

att grundlagen vacklar mellan tväane olika tankar. Se vi närmare

till, så torde ock dualismen försvinna ur frihetstidens statsskick. Intet

af de skäl för den äldre uppfattningen, dem förf. å 8. 46 anför, har

någon egentlig tyngd, och intet bevisar i sjalfva verket något emot

den andra, den parlam. uppfattningen. Åberopandet af 1602 års

riksdagsbeslut synes icke något betyda för ileuna iråga. Ansvarets

knytande vid ordentlig rättegång enl. RO g 13 är snarare ett nytt

tecken till parlamentarismens idé, ty aldrig har något rent parlam.

statsskick gifvit representationen ett så direkt inflytande på denna
rättegång som just det här stadgade sättet. Och förf:s hufvudaigu-

ment, sammanhanget melläii 1719 års kollegier och råd, synes egen-

domligt valdt vid .sidan af den på s. 22 f. uttalade principen: det

är naturligtvis från 1720 års RF såsom frihetstidens egentliga

grundlag, som vi vid denna undersökning hafva att utgå.»

Ej heller synes oss förf:s flerstädes (såsom ss. 48, 71) uttalade

åsikt om en jämn utbildning i praxis i riktning åt en allt renare

parlamentarism hålla streck. Tanken på rådet såsom centrum för

administrationen viker icke så småningom, den framträder då oeh då

och med lika styrka vid frihetstidens slut som vid dess början. Å
andra sidsn finnas redan från början säkra tecken därtill, att den

parlara. uppfattningen af rådet är klart insedd med alla sina konse-

kvenser. Så Tttade O. ('ederström den 1720 i SU, att »rådet

representerar Ständerna,» hvilka därför ej kunna vara deterioris con-

ditionis im rådet.» Förf. meddelar andra exempel på denna medvetna

uppfattning från Borgareståndet 1723 (s. 120 f.) och lliddarhuset

1739 (s. 65). Detta sistnämnda är ingick man emellertid (ss. 123,

124) en kompromiss emellan båda synpunkterna, och i samma syfte

upprattades efter 1755 de melerade förslagen (s. 129). Men under

den mellanliggande tiden, d. v. s. hela 1740-talet, hafva vi förf:8

intyg på att man icke alls torr hänsyn till krafveo på juridisk insikt

(s. 51), och åtminstone 174() åsidosattes alldeles hela »den gamla

uppfattningen af rådet som en ämbetsmannakorporation» (s. 59), i

det man -mer än någonsin» insatte de förnämsta partichefer i rådet

(s. 126). Vid frihetstidens sista riksdagar däremot tog man åter

hänsyn till rådets uppgift som justitierevision (s. 52). Det framgår

af denna sammanställning, att utvecklingen ingalunda gick stadigt i en

och samma riktning, utan bestämdes af parttyrans tillfälliga kastvindar.

Och härmed hafva vi antydt själfva grunden till den svaghet,

som i våra ögon vidlåder förf:s grundtanke. De båda principer, hvilka
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i kollision med hvarandra synas honom hafvu bestämt rådets histori»

under frihetstiden, torde i sjftUVa verket icke vara inbördes fientliga,

utan trifvas fredlii!;! till sammans såsom nödvändiga fÖrntsättnino^ar

tor samma begrepp. Om anm. rätt förstått f|p=!-^n irnuHlljin^Jir^ menino;,

så betecknar nämlii^en krafvet på ämbetsraannadugligiiet i;iili'is a^j^olnfa

kompetens, men därutöfver fordras såsom relativ kompetens suindiirs

fortroende. De talrika yrkandena på garantier for administrativ dug-

lighet inom rådety de bilda därför ingalunda något afsteg från fri*

hetstidens enhetliga rättsprincip, att ständernas förtroende är grand-

valen för rådets kall; de roro endast manande röster, att man för

differentia specifica i rådsbegreppet — af RF angifven i stadgan om
riksdagens förslag — ej skulle så platt förgäta genus proximum,

»skickelige och om fäderneslandet välförtjänte personer». Och därför

— sä upplysande och lärorik ur historisk syufjurikt hr St:s fram-

ställ ni tig än är, så räcker den ej till några verkliga statsrättsiiga

resultat.

Äro de slutsatser riktiga, hvartill anm. genom denna undersök-

ning kommit, så får visserligen den epok i svenska statens utveckling,

som af 1719 års grandlagstiftning betecknas, en mera radikal prägel

än förf. synes anse. Så lockande än den tanken är i och fÖr sig, att

äfven 1719 års statshvälfning icke alldeles bröt med vår historias

djupa köntinnitet. den måste i alla fall Öfver^ifvas; för såvidt öfvfr-

hnfvud en historisk vändpunkt kan bindas vid ett bestamdt år, sä

har det varit 1719, liksom en gäng därfonit i vår historia, 4 sekler

tillbaka i tideu. Att i det nya skedet icke allt på engång var nytt

utan så småningom utvecklades ur sin rot och kärna i grnndlu(<en,

det är ju blott utvecklingens allmänna lag; om naturen ej gör några

språng, så gor historien* det ej heller. Lika naturligt är det, att de

män, som själfva stå på skiljomärket uRllan tvänne tidsåldrar, icke

kunna så klart som eftervärlden mäta betyd< lscii af det nya som sker.

Häraf förklaras den arkaiserande afsikt som 1719 års män förde på
tungan.^ Om det annat var än fagert snack för att bemantla den

verkliij^a afsikten, så visar det 1)lott liiini litet de iiisågo, att de genom
att ijöra rådslierrarne till rif^sdaot us förtrocndenian för^rejx) sig på
centraltuukurnti i vår historia; de visste nog hvad de gjorde, men de

förstodo icke betydelsen af hvad de gjorde. Men eftervärlden, som
insett det, måste från denna deras åtgärd datera en alldeles ny utr

veckling, äfven om verkningame framstodo först småningom. Och
så blifver 1719 och 1720 års BF den verkliga roten tiil allt det

' De ville, för utt anföra blott ett exempel, »sätta Kiksea» st^yielse uti dess

gamla skick och Tisende igen, tom ifrån fSm tider hafrer varit så lyckaaligt»

(riksdagakiillclsen den " 1718, S t j r 11 ni a n, s. I rådets förjiiiildags-

saminanträde den '''Z, 1719 fäller landtmarskalkén det märkliga ordet, att »stän-

derna tagit 1634 års RF till fundameat oeb gerna rdut findra det minsta d«
kunnat» (Kådsprot. dec. 1718 — man 1719 i Rilnark., a. 644). Tviffelintaa

hade detta ncVafi viirit Itiiuletfi allmänna önskan; men sädnn grundlagen verlcligpn

tikrefs, 8u tick roan ett statskick, som flertalet i landet afgjordt ogillade och som
ej ena i ajiilfVa stånden aynea ka egt pluralitet (jfr Bowalnns, Om avenaka atats-

akickeU fSrändring efter Karl XII:a död).
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onda, allt det fula, som smutsar ylii faiatorias blad under det må-
hända mest osvenska tidebvarf hon känner. Att söka förklaringen

till frihetstidens upplösning i yttre förhållanden allena, fmuinnande

makters inblandning, synes oss därför soin ett skift och ytligt be-

traktelsesätt; de voro själfva följder, tilirällign anlednin^jar, som gåfvo

den yttre påstötningen, men i statens hjärta satt den verkliga döds-

orsaken, i en grundlag som ville kläda en på. centralisations'

principen byggd stat i republikansk drägt. Ty om själfstyrelse-

priocipen skall sitta vid statens roder, så rafiste den finnas dämere
i samhället; endast på bottnen af kommunal sjilfstyrelse kan en sådan

politisk myndighet växa upp åt en representation; men frihetstiden

saknade dennå förutsättning, och därför var hvarje parlamentarism i

ordets högre bftydelse för densamma omöjlig,' och därför gick den

crida vftjTen till räddning genom en revolution, alltsednn 1766 års

beslut i själfva verket irjort en förnndriny- af D;niii(llatren otiinkbar.

Och härmed nedlägger anm. »in penna. Många spörsmål kunde

ännu återstå att med anledning af fÖrf:s arbete betrakta, men an*

mälan har redan vuxit till en bredd, som blir berättigad endast

genom ämnets vigt och intresse och det ur rent historisk synpunkt

utmärkta sätt, hvarpå det btifvit hebandladt.

Begistnim eodosi» AboensiB eller Åbo domkyrkas Svaitbok med
tillagg ur Skoklosters Codez Aboensis i tryck ufgifven af Finlands

stalsarkiv genom Reimi. Hauskn. 8 + XXIII + 668 aidor 4:o.

Helsiugfors, J. Siiuelii aiivingars boktryckeriaktiebolag, 1890.

Som den miihåndu viktigaste urkund.s.saniliniren för Finlands

medeltid hur denna, sedan gammalt iiudcr iiamu af Abo 6varlbok kända

kopiebok länge varit bekant. De viktigaste af de däri intagna brefveu

hafva också redan genom Porthans forsorg gjorts i tryck tillgängliga,

oeh vid pass en tredjedel af hela boken har äfven ingått i Svenskt

Diplomatarium. 1 sin helhet har den dock nu först blifvit i tryck

iitgifven, och hedern daraf tillkommer den för Finlands historia så nit-

älskande statsarkivarien R. Hausen, om ock hans arbete i någon mån
underlättals sjeiiom de af .T. F. Waaraneu oeh K. A. Bomansson
gjorda f<'»rarl)et( lin. — Som titeln angifver. har i dtMina urkundssaniling

äfven intagits åtskilliga handlingar ur en på Skokloster förvarad kopie-

' Emot denna brint betyder hrn litet den lyckhgu förutttuttning, mm förf»

i noten ttll 44 velat liooa i de ambetsmanDaeleineoter, hvilka ingiogo i hl-

betetidena riksdag,
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bok rönuide Äbo domkyrka. Såväl denna sotn själfva Svartboken äro

skrifnn mot slutet af l t()()-t<'ilet. och dt- innRhålla hufvudsaklio^en af-

skrifter af Abo domkyrkas nrh dess presterakaps privi!(>2:ur och jorda-

bref. Med full diplomatisk noggrannhet i frk^n oiu slaluiDg och

dylikt bafva tydligen ej dessa afskrifter utförts, och mau luärker på
flere ställen, huru afskirifvaren gjort sig skyldig till felläsningar oek

felskrifbingar. Den nuvarande utgifvaren har emellertid med minntiös

noggrannbet sökt åtengifva dessa afskrifter och dftrvid inom klämmer, paren*

teser eller i noter angifvit sina förklaringar och textförbättringar. Han bar

också i allmänhet på ett synnerligen tillfredsställande sätt löst sin uppgift,

om ock man ej återfinner samma i den minsta detalj injrSende om-

sorg, som i det Svenska fnrimkriftsällskapets publikationer. En dylik

torde också ej heller varii af nöden, då ju deuua urkuudssamliug.

såsom endast grundad på afskrifter, knappast kan läggas till grund

för någon djupare språklig undersökning. Vi anse oss dock skyldiga

att n&mna, att de korrektur- ock läsfel vi påträffat, om ock ej till

antalet så få, i allmänhet varit af ganska obebfdlig art, såsom

t. es.. att ett i skrifvr s för /, ett a för ä, ett o for eU c för k eller

tvärtom, att ett h eller nåfjon annan bokstaf onödigt inskjutits eller

Hte^liifits, att något miudre betydande ord blifvit uteglömdt, och att

uH^oii förkortning oriktigt upplösts. Detta sista har tydligen ofta

berott pH utgifvareus bristaude djupare insikter i det sveuska medei-

tidsspråiset. Så t. ex. återgifves tecknet mz ståndigt med den språk>

ligt oriktiga formen met; å sid. 399 r. 3 fSrekommer nagre aar for

nager aar^ 351 r. 3 nogre . . . kua^r för noger . . . kasrer* Afven

eljes visar det sig på fierfaldigt sätt, att utgifvaren ej varit synnerligen

hemmastadd i fornsvenskan. Så hn e och o, som i handskriften ofta

förete stor likhet n)ed hvaraudra, stundom förvexlnts, t. ex. s. .'351 r. iJr*

fjautjo for ijojige, s. 752 r. 10 öjrne för öpno, och de fullt retrelbundna

formerna j?oro (s. 308) och Jicc uar återgifvas med fi[u.']oro och «tf[r]u«/'.

Be så ofta förekommande orden odkra oeb a^rtm omlndras vidare

ståndigt till a[n]dhra och a[n]dhromy det regelbundna jae tro till jae

tro[r] (s. 131), okkmdhai (s. 343) till oklandhrat, werdhta (s. 617)

till wcrc?Ä[er]e/f, edinywkt (s. 298) till 0dm}fivk\he\t^ efter til hans tili-

lägges oriktigt förklarande {o: hanum), efter haa (s. 198) (o: hwa),

efter olTturnjth (s. 360) (•'>* ofta fungtJi/). Ännu fl(M-e exempel skulle

lättelifTcn kunna framdragas på dylika onödiga eaiendationer, mi-n de

anförda må vara nog. Vi vilja blott tillägga, att utgifvaren tydligen

varit okunnig om den gamla relativa partikeln <Aer, ty efter denna har han

nSstan ständigt tillagt ett (o: then) eller (o* thetX samt att stundom
onödigt inom klämmer inskjutits pronomina oeb partiklar. Verkliga

mer vilseledande läs- och korrekturfel förekomma helt sällan. Nämnas
må dock s. 253 omstadder för ouir' och s. 350 viidce för cndcr

?. 353 thtn theni f(')V ihem tlieu och s. 444 Matti Knppo samt Matt,

Knppo för 3f(irti [n] och Mårten. — Så frikostifj än ntfjifvaren i allniiinhet

varit i fråga om dessa mer eller mindre behöttiga textenieudationer.

har han dock ibland underlåtit att lenina sådana, där de väl varit be-

fogade. Så kvarstår oförklaradt å s. 337 ett arhe för mrl[w],v, s. 320
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fvrdm för fcrtdrn, %, 415 ford&m för /or:domj s. 360 berda f5r der[«]<fa, a.

431 hdghoni för kelghcm och s. 3öl sketkemcpn. D( tUi sista ord, som
förekommer i den af konung Erik år 1495 utfärdade förordningen

rörande der Finska landsrätten förtjänar en särskild uppmärksamhet,
och önskligt hade varit, om ntgifvaren i facainiile återgifvit dftsnmiii;!.

En felskrifniu*; liar nämligen ä<irt rum, i det att afskrifvareu lorsi svnes

skrifvit sle- och sedan ändrat del till ske-. Af Porthan åturgafs ordet

med skathemcm^ hvilket tydligen är oriktigt, och fråga kan vara, om
det ej egentligen b9r liflM tkedhmmt d. 8. 9ke[li]chman,

Någon gång, elmni dock gmska sällfln, bsr en mening blifvit miss-

uppfattad af utgifvaren. Så t. ex. å s. 288 Uaer ntgifraren Kvmgår
iaeh . -. . mik haffua . . . tJiet migaköpet stadfeH som Lasse Lendz-
zaghare köpte aff nUn broder Jonis Mettis . . . Ta var ceng. . . skaUa[n\-

des . . för . . . Jonis Rettis . . . , ta var mig skattades . . , och

8. 270 . . . futidotn . . . de consensu Iieredtim mcorum aubscripto meo
nomine dato dotof) in priinis. Itaque ... för . . dato(-^: doto). In

primis itaqut . . och har utgitVaren i noten utnu skäl förmodat, att

något i afikriften blifvit »teglömdt. A ». HOS bur utgifraren inom
klämmer insatt dödf i st. f. det rätta Mcd. — Vidare hänvisar nt-

gifvaren å s. d46 not* oriktigt till Uplandilagen (joi))ab.) kap. IX
$ 4 i st. f. till Magnus Erikssons landslag Bghnob. 25.* Afven i fråga

om brefvens öfverskrifter märkes ibland någon onöjaktighet. Så göres

å sid. lOi Husaby och Ariievi till tvänne skilda socknar, ehuru de i

själfva verket hildndf eu enda under namn af Husaby uflrnawi^ å s.

480 öfversäues , uines palatii oriktigt med pfaUgvefve^ å s. 406 kallas

en person oriktigt Greta Bertelsdotter Svarta i st. f. Greta Bertil

Svaries dotter ^ och någou gång händer det att ett namn i oblik kasus

intagits äfven i öfrerskrtften, såsom å a. 380 Remare och s. 161 Meniho.

I sina rekonstruktioner af de i kopieboken ej sällan förekom-

mande felskrifna namnen har utgifvaren i allmänhet lyekats på ett ut-

m&!^ sättt hvilket ju också var att vänta, då väl näppeligen nu^^on

nn finnes med större kännedom om det finska frälset under medel-

tiden än utififvaren. Vi vilja dock påpeka ett par fall, där utgifvaren

ej träÖat det rätta: å 8. 170 namnes en Johan Geriksson, hvilken

enligt utgifvarens tolkning i registret skall varit från Vadstena och gift

med den i brefvet nämda Sigrid Beugtsdotter. Så är dock ej fallet.

Har foreligger nämligen en felskrifning för Johan Gregeison, en bekant

svensk rådsherre, som i sigillet förde en spets från sidan, och var sväraou

till nyss näroda Sigrid Bengtadotter. Å s. 354 namnes bland Sveriges

rikes råd och män år 1436 en Holmstawus Jowansson, som i registret af

utgifvaren kallas Holmvast. Båda dessa namn äro emellertid oriktiga.

Han hette Ilolrasten JohnnsHon oeli tillhörde slägten Eosenstråle. —
Denna utsrifvarens stora kannedom om Finlands personalhistoria

under medeltiden har ockaa satt honom i stånd att närmare bestämma

' S. 378 not " förmodar Utg. att eo uaderstrykaing af nugra ord af^cr att frani-

hRlla. det nieningeu ej rätt stnininer tned brffvpts iDnehall i öfn<rt Dph beti-clcnnr

dock här, liksom ofta eljcs i niedettidshaiiuliugar, att de utuii rstrukua orden

skola tttgft.
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tiden för en milogd odaterade liandlmgar. Att någon gång ett miss-

tag insmi^it sig, är ej att undra på i iråga om en si stor arkunds^

samling som denna. Vi ilju påpeka följande: n. 294 kan ej vara af

år 1402) ty i detta namnes Jäppe Djäken som Bo Jonssons (f 1386)
fogde i \ho; n. 451 kan nj vara af Ar 14 34, utan härrör troligen

från sommaren år 14;}7; det talns nämii^^tii i l)refvet om de (mda
hiirmiiimen. fn-li atl Hans Kröpcliii var närvarande pa landsrätten i

Abo, hvilket ban försi sommaren 1437 tinneä hafva varit.

För en så betydande urkundssamling som denna ftr ett indamåls-

enligt upprättadt register af den allni största vikt. Numera plägar

man i allmänhet kafra skilda person-, ort> ock sakregister, men ntr

gifvaren har här hopfört dem till ett enda. Oss förefaller det emeller-

tid, som om registren blifvit mer öfverskådliga, om utgifvaren följt

det vanliira tillväfj-ag-llendet, men om detta knrtnn ju skilda meningar

äga rum. Men hvad vi hestamdt ogiiia är, att utg-ifvaren ordnat per-

sonnaiuntjn dels^ efter va])enhilderna och af genealogerna på fri hand upp-

fjjorda slägtnamn och dels efter tillnamnen i stället fÖr efter förnamnen,

som numer allmänt är vanligt. Tillnamnen spela nämligen under

medeltiden ej alls samma roll som förnamnen, och verkliga slägtnamn

funnos knappast. Att fullt konsekvent genomföra sin regel kar också

varit omöjligt för utgifvaren oeh han har därvid äfven gjort sig skyldig

till uppenbara felaktigheter, såsom då han under (Snakenborg) uppför

Gustaf Laurensson. Hade utgifvaren i detta fall iakttagit den vanliga

plägseden, hade Inm ej heller behöft belasta registret med dessa till

betydligt antal förekommande korshänvisnin^Mr. hviika, huru nödvändiga

och ändamålsenliga de än äro, dock just ej jjöra registret Öfverskådligt.

Onskligt hade varit, om utgifvaren tagit till förebild Kullbergs mön-
stergilla register till Svenska riksarkivets pergamentsbref. Ilade ut-

gifvaren gjort detta, hade nog åtskilliga inkonsekvenser ondvikite. Nu
trBffar man däremot i åtskilliga fall samma person eller ort i registret

upptagen på olika ställen t. ex. Danielson^ Jonis och Danssouj JoniSy

Gervins Kristina oeh Gärvina Kristina, Kefvinge och Kiåvtnge; och
de båda bröderna Toriftcn ocli (ir*>>jer 'St>/rhiorjisst'rner uppforas den
ena uniler Storbjömsson och den andrt; under /Sti/rbjurnsson. — Hvad
nu sårskildt ortnamnen beträftar, har utLnfvaren med en öfver allt be-

röm stående omsorg identifierat de linska med de nu motsvarande.

Det samma är dock icke alltid forhållandet med de svenska och

danska, och detta borde dock i de flesta fall lätt kunnat ske med till-

hjälp af Styffes Gteografi och Rosenbergs Oeografiska lexikon m. fl.

hjälpmedel. Så t. ex. anföras ntan närmare uppgift: Bro socken i

Sverige, Gränsta socken i Sverige, Husabv. Husavist, Kjävinge, Re-
karne, Thyra (ett tjods?) och Aernevi? socken i Sverige, hviika alla

ställen med största liitthet kunnat inirniare bestämmas. — 1 fråga ora

de ord, soju kunna anses höra till ett sakregister, vilja vi endast an-

märka att aphus {bägare f) helt säkert är en felskrifning för ciphus

liksom äfven baucale för bancale, och vi hafva således här ej att göra
med ett kyrkokärl, som utgifvaren förmodar, utan med ett bänkkläde.

Vidare har utgifvaren felaktigt öfversatt bireta med »en klädnad» i
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sttUet för fanfnidbonad och cruecula (o: crudeula) med »kiycka» i

ttiUlat för ett Utet kors.

Oaktadt således åtskilliga aumftrkiiingar kunnat framställas emot
det sätt, hvarpå denna kopiebok utgifvits, hafva dessa dock varit af

den art, att de ej i någon betydligare grad förringa arbetets värde, och

den vetenskuplio;}! forskningen har genom detsamma kommit i stor

tacksamhetsskuld till den förtjänstfulle utgifvaren. Till sist knnna vi ej

underlåta att här uttala den förhoppningen, att herr Hauaen i un ej fur

aflägsea framtid mftlte A tillfälle att ytterligwe rikta ntt lands äldre

historia med så viktiga verk som detta arbete oeh de fömt atgifaa

»Bidrag till Finlands historia . Att intresse och dngligfaet därtill i

rikt mått linoas, bar han tillräckligt ådagalagt.

Kari Henrik KorlMOfs.

Kalmarkrigen. Et Bidrag til de nordiske Rigeis Krigshistorie

efter trykte og utrykte Kilder af Axel Larsen. 256 sidor 4:o +
förord^ register (7 sidor), rättelser, innehåUsförtéckniDg samt en

karta. Kjebetihavii 1889.

Kriget mellan Sverige och Daimiark Itill -itU3 har i Sverige

änna icke gjorts till föremål för specialstudier. Det har skildrats i

de kända Terken af Werwing, Widekindi, Dalin, Halleuberg, Geijer

m. fl., men någon utförlig monografi bar bärstädes icke blifnt skrif-

ven. En sådan har däremot i Danmark presterats redan 1B20, då

F. H. Jahn utgaf sin »Historie om Calmarkrigen-, u^örande första

bandet nf Ohristian fjfrrles Krifrshistorie.* .lahn, sora uppträder

såsdni Kriatian l\ :s riddare »sans peur vt sans reproche och

försvarar honom mot den — visserliore)! äfveii enligt vår mening —
orättvisa och för öfrigt af eu dansk fraiiikastade beskyllningen, att

han sknUe hafra varit en oduglig general, hade emellertid icke

tiUftlle att gora nigia arkivstudier i Danmark och Innu mindre i

Sverige, utan har stÖdt sin framställning uteslutande på tryckta källor,

hvfvudsakligen Slang-es »Christian IV:s Historie.» Boken är också skrif-

ven fr^iTi en något ensidiert dansk synpunkt, men det bör erkännas,

att författaren själf synes liafva varit medveten oni ofiillstandigheten af

sina forskningar, ty han slutar sitt förord med uttalande af följande

önskan eller — man skulle nästan kunna säga — profetia: Maatte

snart en med Kundskaber, Aand og af Localomstsendigheder mere
begnnstiget Mand framtrasde og ved bmldigere Fremstillinger for-

trwnge dette mit Arbeide.» Jahns önskan är nu uppfylld både i ena

och andra hänseendet. Kapten Axel Larsen har nämligen under gyn-

famraare om??tändigheter, till en del med oflfentligt understöd, före-

tagit sig att på en fast grandval af både svenska och danska, både
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tryckts och otryekta killor skrifvt det s, k. Kalmarkiigeti historia,

och har därvid ådagala;;! en beröiuT&rd opartiskhet. Här i Sverige

har han blaud aimat begagnat riksarkivets samlingar, däribland först

och främst riksregistraturet, soiti också citeras nästan på hvarje sida.

Citaten äro, så vidt vi ha varit i tillfälle att knittrr»]lf>ra. korrekta och

tilitörlitlit^a, hvilket i ett historiskt arbete naturligtvis ar en mycket
viktig sak.

Uti iuiediiiugen, till hvilkeu vi räkna de tre första kapitlen,

skildras utförligt fönvaisvisendet i de nordiska rikana rid 16004aleks

början, de politiska förhållandena, d. v. s. orsakerna till kriget, sunt

slnäigen de ömsesidiga rnstningama. ]foisten på naturliga gränser,

svenskarnes sträfvauden att uflijälpa denna brist genoro att framtriinga

till Kattegat och Öresund och danskarnes lätt förklarliga inotsträfvighet

mot dylika planer, allt detta var en stående anledning ti^l miss-

tiallighet och krig mellan Sverige och Danmark, men därtill koniiuo

cmeliauäl särskilda tvistefrågor, iivilku endast med svärdet kuude lösas,

i början af lOUU- talet i synnerhet frågorna om de båda rikenas makt-

aför i Lappmarken och om Östersjöhandeln. Att svenska' regeringen,

kanske till en del i förlitande på det danska riksrådets kända fiid-

samhet, härvid gjort sig skyldig till yksn öfvergrepp, har från

svensk sida blifvit erkändt, erkändes till och med eller åUninstone

misstiinkteB redan af Karl lX:s samtid;), hvilket framgår af för-

handlingarne på riksdagen ItilO, då ståudenia i allmänhet, men
prästerna i symierhet önskade förekomma en brytning med Danmark
och auhöllo hos konungen, utt han måtte förhindra, att i Östersjön

såväl som i Lappmarken skedde något »öfvervåld och intrång» af

skeppskaptener eller befallningsmän, »på det våra grannar de danske

icke kunna taga tillfälle och orsak att begynna någon fientlig vid-

lyftighet» (se Lilliestråles afhandling om Hiksdagarne 1609 och 16 lU).

Under det staiidprna i Sverige hnfvudsakligen af ekonomiska skäl, af

fruktuu lör betungande utskrifningar oeh pålagor ville undvika striden,

funnes iifveu i Danmark de, som — ehiirn mest af andrn bevckplse-

gruuder — i det längsta sökte hejdu ivristian IV:s krigiska ifver;

det var danska riksiådet, som beforade, att konungens makt dcnUe

ökas och adelsväldet störtas, i fall den förre gjorde erofringar i Sve-

rige eller lyckades vinna den tredje af de nordiska kronorna, ty så

långt lära verkligen Kristian lV:s funderingar hafva sträckt sig. Han
ville för lång tid, hiilst för alltid afgöra de sviifvande frågorna genom
upprätUmde af »mi ny union, oeh då han ansåg, att ett krig i alla hän-

delser var ouudvikligt, ville hun liällre angripa än angripas, hvartill

han också hade alldeles särskilda skäl, beroende pu försvarsväsendets

organisation. Mau får af författarens framställning ett mycket klart

b^repp om hurudan ställningen var. Kristiaa IT hade visserligen

försökt att förbättra Danmarks försvar genom rusttjänstans rsglering,

genom att vaka öfver flottans och fästningarnes iståndsättande m. m.,

men i följd af adelns motstånd kunde han icke upprätta någon

stående nationalhär, jämförlig med den svenska, ej häller under-

liålla en städse i beredskap varande värfvad truppstyrka; och under
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såda&a omståndigheter var Danmark, om det pldtalift anfblles, täm-

!igeii redlöflt. Kriatian behöfde däifSr lång tid till att ^öra förbe^

redelaer, men nftr sådana voro gjorda oek allting far färdigt, kände

han icke vänta, tills fienden tog initiattfet, emedan him saknade medel

att under fredstid underhålla en större samling värfvadt krigsfolk. Sedan
Karl IX på riksdafifeii 1610 hade g^enomdrifvit heslut om utomor-

dentliga åtgärders vidtagande i anledning? af den hotande kri^sfaraji,

lyckades Kristian TV ändtli- 11 Imfva rådets betänkligheter, han tick

fria haudcr, och kriget förklarades.

Vi kanna icke i detalj f5lja författaren i hana intresseväckande

skildring sf krigets gång. utan inskränka oss till några allmänna be-

traktelser. I strategiskt hånseende skiljer sig Kalmarkriget fördel»

aktigt från föregående strider mellan Sferige och Danmark, då krig-

föringen alltid varit mer eller mindre planlös och oregelbnndeu.

Kristian IV uppgör däremot en kombinerad anfallsplan, och de svenska

forsvarsåtirjuderna äro i det hela val beräknade. Att den danska fålt-

tägsplauen i hufvudsak visade si^ vara outförbar, och att det svenska

försvaret icke alltid var tillräcklif^t effektivt, berodde på åtskilliara

ogyusHminu omständigheter, sum vi längre fram i'å tillfälle att delvis

baröra. 1611, då Kristian IV tänkte köra bort Kari IX oeh åter-

upprätta unionen, vn det naturligtvis af största vikt för honom att

hastigt besitta en så stor dal af Sverige som möjligt, fönt och fr&mst

Vestergötland oeh Småland, och därför skulle två härar inrycka i

Småland, den ena från Blekinge mot Kalmar, den andra från Halland

mot Jönköping samt en tredje här från Norcje pröfra Vestergötland,

under del att flottan, likaledes delad i tre afdelninirar, genom sina

operationer till sjös skulle bidraga till det helas framgång. Det föl-

jande året, 1612, hade kriget från Kristian IV:de8 synpunkt för-

ändrat karaktär, hans högtflygande planer på berraTälde öfver hela

Sverige måste alldeles uppgifvas, dels emedan det föregående fölt-

tlgeta resultat icke motsvarade förväntningarna, dels emedan det visat

sig, att Kristian icke, såsom han hade hoppats, kunde räkna på någon
anslutning af missnöjda element inom Sverige. Det j^de nu endast

att ställa så till, att vinsten af kriget blef så stor. som omständig-

heterna kunde medgifvn. Dvn iiva anfallsplanen liknar emellertid

deu förra, dock med den skillnaden att det nu var den vestra hären,

som skulle öppna fälttåget med en belä^ning (nänil. af Elfsborg),

hvarjämte något angrepp från Norge knappast kunde påräknas. De
svenska försvarsåtgärderna gingo hufvadaakligen ut på att dels hindra

de danska armöema från att förena sig med hvarandra, dels genom
kombinerade rörelser af hären och flottan undsätta de belägrade fast-

ningaina, 1611 Kalmar, 1612 Elfsborg, — Vid sidan af de stora

och mera planmässigt anlagda operationerna företogos emellertid också

diversionf^r, ?o!n egentligen hftdf karaktären af rena plundringståg i

den gamla stilen, t. ex. ivristian TV-s t^jr in i Vestergötland i

febr. 1612, då Bkara brändes, saml fi;i kames infall i södra Små-
land frain till Vcxiö, hvilket af Gustaf Adolf besvarades med ett härj-

ningståg i Skåne, som afbrots genom det bekanta missödet vid VittsjÖn,
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Vill man undersöka orsakerna till att Kristian IV hvarken 1611
eller 1612 lyckades u:ciiuinf()ra sin Täl uttänkta krigsplan, kan man
«f författareus skildring bland annat draga f5ijaade slutsatser. Konung
Kristian hade lieräknat att kunna börja krig:et med 25,000 mnv,

däraf 4,000 tiiin Danmark, 6,000 från Noi-g^c samt åtorsto<!eii. 16,(;00

man. fräiiiKicinde legotrupper. Men det var lättare: sagdt. äii ^ordt
att tråu olika håll samla ihop krigshnrar, som på utsatt tid skulle

vara slagriirdiga och redo att samtidigt börja angreppet. Det befaona

Tara omöjligt. 1 Danmark gick det långsamt med mobiliaeringeUf

oclk i Noige gick det nästan ieke alla. Hvad de främmande lego-

trupperna angår, hade Kristian IV, för att i händelse af krig nnder^

lätta värfuingen. i sin 8o](l antagit några öfverstar och kaptener, som
mot ett visst årlisrt fra^e ätogo sig att, då konungen beorärde det,

iiiuin viss tid ställa i-tt visst antal ryttare eller knektar till hans

förfogande. Ett par af dessa herrar uppfyllde verkligen aina förbindelser,

men deu tredje uteblef. Dessutom företogos betydliga värfningar i

Tyskland, dook i början med myeket klent reanltat,^ då soldateme

skulle inskeppas, vägrade de att följa med och togo till största delen

annan tjänst. Följden häraf blef, att Kristian IV måste koncentrera

de disponibla stridskrafterna omkring Kristianopel, hvarigenom trupp-

styrkan i Halland så försvagades, att något anfall därifrån, lika litet

som fran Norge, i rätt tid kunde företagas. Afveu sedermera, uär

Viirfviui»- .soldater i större antnl verkligen anläudt-, vallade de Kristian I\*

mycket bekymmer." I ett hänseende voro de onekligen öfverlugsua

den svenska genom utskiifning bildade nationalhiien; de voro nämligen

väl öfvade, men detta motvagdes af svårigheten att upprätthålla disci-

plinen, hvilket äfven under gynsamma förhållanden icke var någon
lätt sak, och som blef nästan omöjligt, i fall proviant och andrajlöd-

vändiga ' artiklar började tryta. Därmed hafva vi vidrört en annan

svårighet, .som danskarnt^ hade att bekämj)a vid deras framti*ängande

i Sverige. Anordningarna för trujjpernas förj)lä£rning voro bristfälliga

och försvårades ^ytterligare genom dc långa alsianden och de dåliga

kommunikationeraa. Eedau innan den danska hären 1611 hade in-

l»atit i Småland hördes klagomål Öfver brist på föda och kläder samt

däraf följande sjukdomar. Under det korta tåget i Vestergötland i

juni 1612 insjuknade omkring 800 af de engelske soldaterna, disci-

plinen var »meget slet», och proviantmästaren Otto Skel skref: »Gud
hjielpe, at vi knnde faa Underholdning til dem, naar vi komma liengere

op i Landet, rlh-r vil det ikke gaa vel til, thi vores exercitns er

sumlet al' ndskillijie nnderlii^e Folk». Värst var det dock under det

stora sommarfältlåget 1012, då Kristian IV och Gert Raut^au skalle

framtränga i det inre landet fÖr att mötas i Jötiköpingstrakten; brist

på lifsroedel förlamade bådas rörelser, och i den senarea krigahär ut*

bröt formligt myteri, så att han blef tvungen att vända om i Yim-
inerby, hvarigenom hela fälttfiget misslyckades. De danska krigshärnrne

måste draga mg tillbaka med oförrättadt ärende utan att hafva del*

t4igit i aåguo större drabbuiiig.*
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Vi komma nn till en annan fråga. HvaifSr kunde ieke aven-

akame, oaktadt Kriitian IVts ofnin antydda missrKkmngar ocb min-
öden, rädda Kalmar och Elfsborg? Felet låg icke i planläggningen

af försYarskriget, utan hufvudsakligen i utförandet. Bet var ju en
riktig tanke hos Karl IX att sammandraga hufvudhären omkring
Jönköpinof for att i denna centrala stÄllTiirjir kunna antingen hindra

fiendens arméer hh) att förena sig mtnl hvHr;itirlra, i fall nåcrot sådant

försöktes, eller ucksa mulsätta de truppafdelningar, som hade till upp-

gift att försvara iaBtnirigarue vid Göta elf och Kalniarsuud. Karl IX
föreställde sig nu, att danskaines föista angrepp skulle riktas mot
Göteborg ook loke mot Kalmar, en tro, aom det w svårt att rabba,

oaktadt åtskilligt syntes tyda på motsatsen, och därefter rättade han
också till att börja med sina försiktighetsmått. Und^ättelsen om
Kristian IV:8 infall i Småland nådde honoig i Örebro, och då först

fick han klart för sip:, hurudan situationen var, och beslöt att själf

via Jönköpiny- tSg'a till Kalmar, men i förlitande på fle i östra Små-
land redan vidtaf;na försvarsåtgärdernas tillräcklighet och lÖr att kunna
ramla hela sia hufvudstyrka, framryckte han med en viss låugsamhet,

dröjde t. ex. för länge i Jönköping. Författaren anser, att den svenska

undriUitningshärenj i fall större skyndsamhet kade iakttagits, kunnat

binna fram till Kalmar före stadens stormning, i bvilket fal), enligt

Breide Bantzaus egen utsago, danskarne blifvit tvungna att lemna sitt

belägringssrtiUeri i sticket och dra^fa si^r tillbaka till Blekinge. När
konung Karl sent omsider anlände till Kalmar, hach emellertid

staden fallit i danskarnes händer, men slottet var ännu i godt behåll

och hade kanske kunnat räddas, om icke Karl IX, oaktadt sin nu-

merära öfverläg^enhet, uppskjutit anfallet på det danska läju^ret en hel

månad, hvarigcnom fienden fick tid att i flere hänseenden förbättra

nu atällniug, 00b om den svenska lloltan bevarat de ^rMude iradilionema

från nordiska sjuårskrigets tid, hvilket tyvärr ingalunda var iörbållandet.

Men sedan den svenslca undsättningshären efter drabbningen den 17
joli, i hvilken Kristian lY dokumenterade sig såsom en synnerligen

framstående härförare, dragit sig tillbaka till Ryssby, och sedan den
df>nsk;i hnfvudflottan un^efiir sarotidisrt blifvit herre öfver sundet,

vu slDitct fullständigt atsparradt, och utsiktfTi till räddnini^ minskad.

St-aUtiiii^en var dock icke förtviflad, ty fästningsverken befunno sig i

godt skick, besättningen var tillräckligt stark, och någon brist på vapen

samt andra fömödenbeter förefanns icke, om man nndantager en visser-

ligen viktig artikel, nämligen krut. Emellertid uppgafs slottet frivilligt

redan i början af augusti, ocb det är en bekant sak, att kommen*
danten, Krister Some, från svensk sida alltid betraktats som förrädare,

hvilket författaren, liksom sin föregångare Jahn, anser vara obefogadt.

Pet är jn ganska van!ie:t. att den besegrade genom tal om förräderi

söker att trösta sitr öf\f r tnotgängar. som egentligen varit en fÖljd

af hans egen försummelst- eller Hendeiis skicklighet Men bvad skall

mun säga om cd kommendant, som utan att faran åtminstone för

tillfallet är öfverhängande själfmant gör visit hos de belägrande för

att förbereda en kapitulation, umgås med dé fientliga officerame på
Mut, Tidtknfi 1690. Grantbt. Z
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en Ttinakapligt kamntlig fot» bjuder i. ex. en af dem till ug in i

fästningen och pokolenr med lionom en hel kväll, aom vidare moi
sina anderlydandes ^otester förklarar aig icke kunna ena fdraöka att

uthärda en enda stormning, som mot p:ifvet löfte tvingar dralxnifprna

att vid äfventyr att hängas tnt?a flansk tjfinst, soiu icke akt it t r rof

att formligen uppmana en iuuiaii kuininendant att dairtinga, uclt som
slutligen mottager presenter af den främmande monarken såäom be-

löning för sitt v&lförliållande? Nog kan en sidan peiaon med skäl

miasttokas för forrideri, och forfattaien medgifrer erkUgoif att bana

beteende icke vbi »snrUg heroisk». En annan sak är, att man ganska

lätt kan föridara, hvarför ban blef förrädare; ställningen var onekligen

bekymmersam, Sonie hade respekt för Karl IX och var rädd om sitt

eget skinn, för att icke säjja sitt hufvud. Men sä är det väl nästan

alltid, när förräderi i)eju;å3, att personen i Hråga vill undgå ett hotande

olycksöde; om ingen fara dus, faller det icke gärna någon människa

in att blifva förrädare.

Olof Strftle, kommendanten på Elfsborg, blef, ebom med mjckei
nindie sldil eller rättare aagdt utan skiU, otkA anklagad för aamnia

förbrytelse. Han var dock själf sårad och hade förlorat öfver hälften

af sitt folk, när han kapitulerade, för att icke tala om att fästnings-

verken delvis voro sönderskjutna. Elfsborir?? fnl! berodde säkerligen

icke på Olof biräle, utan på andra omständigheter: å ena sidan konung-

Kristians skyndsamhet, utmärkta aiu>rdniugar och skickliga ledning, å

andra sidan en obegriplig långsamhet hos sveuskarne. Gustaf Adolfs

moung var, att i och för sommarfalttfiget 1612 en del af Sveriges

krigsmakt akulie samlas i Västergötland under marskens beföl dels för

att hindra danska härjningståg, dels för att undsätta Elfsborg eller Jön*

kö|Hng, men när Kristian i början af maj gick öfrer gränsen, voro

trupperna i nyss nämda huidskap ännu icke sammandragna, och marsken
var i Stockholm. Först den 30 maj, sex dagar efter Elfsborgs fall,

anlände han till Ny-Lödöse.

Vi ha eudast gjort några uulyduingur om del nku innehållet i

kapten Laraens afhandling. Angående det formella vilja vi aärakildt

påpeka, att framställningen är synnerligen redig och kin, här oeh där

förekomma på liimpliga ställen rekapitulatiouer, sammanfattande redo-

görelser för ställningen, hvarigenom öfverskådligheten ökas; stilen är

liflig, och många pikanta och drastiska detaljer äro egnade att göra

irbelet lättläst, t. ex. skildringen af Kristiauopels intagande och be-

rättelsen om huru d(?n karlavulna och niuiiviga fru Emerentia försvarade

Gullberg. Författareu har verkligen uf ett hvad mau kallar torrt ämue
lyckats åstadkomma något äfven för icke fackmän läsbart och under-

hållande.
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HandArlflpraf IBOO^ISOO tiU tjentt vid dfningar i handsknft-
läsning utgifna ur Lands univerHitctsbiblioteks handskriftsamling.

Med förord af professor Martin Weibull, 26 sid. text + 16 sid.

facsimilen. Stockholm 1891, OeneralBtabens litogiafisk» anstalt.

Pris a kr.

Under oivau uuförda titel har fråu Geueralstäbeus litograhska

«Afltalt utgifvitB en liten aamliug i ljustryok utförda facsimilen af

texter frfto senare hftlften af löOO-talet til) och med 1804. Initia-

tiTet till denna publikation har ntgfttt irka det aydsTenska universite-

tets bibliotekarie, originalen härstamma fiån TjUikIs universitets hand-

skiiftBaniling, och företalet är skrifvet af Martin Weibull. Af sist-

nämnda aktstycke frarag:är, att man i liUiid vid examina för inträde

i teolog-iska och juridiska fakultelerna ;t!id;t ^=edun 1889 af exami-

nanderna kraft fönuå^^a »att läsa handskrilter trån ätmiustoue de tre

närmast föregående århundradena», och att dessa »handskriftprof» äro

afsedda att därvid användas, att ersätta originalen. ])et är ej gifvet,

anmirker företalets författare, att den svenska presten eller den svenska

juristen kan lisa de gamla kyrkoböcker eller dombdoker, som en

vaeker dag möjligen komma under hans vård. Anmftrkninj^en är riktig, in-

tresset för hvad man ej begriper kan icke vara stort, och här före-

lioforer en brist, som behöfver afhjälpas. Tack vare våra dagars full-

ändade teknik, kan det lätt ske, åtminstone hvad undervisnings-

raaterieleii au^är. Mä biott företalets författare därjämte få rätt i

sin önskan att den aiula också måtte väckas, som plno^ar följa kun-

skapen i spåren, >anduu af kärlek och omvårdnad för kunskapens

föremftl.»

HandskriftprofVen äro aftedda att ersätta originalen, hvilka pä
längden svärligen kunna användas för undervisningeändamål. För
den, som tagit kännedom om det på Oeneralstabens litografiska an-

stalt utförda ljustrycket af Vcstgötalagen, vår jUdsta svenska hand-

skrift, är det insren öfverraskning att finna, att i nämnda hänseende

ändamålet också är vunnet. Det är inu:en fråga om. att icke ljus-

trycket vid återgifvande af handskrifter är att föredraga framför foto-

iitogratieu. Om man undantager papperets färg, tinues ej eti drag

hos originalet, tilläggom: icke en fläck eller en senare anteckning,

som icke troget framträder i bilden.

Hvad innehållet angår, finner man här prof på kanslistilar från

Erik XTV:s till och med Karl XIl'.s tid, n^;ra intressanta stil- och

antografprof från 1700-talet — bl. a. alla underskrifterna under

Anjalaakten och ett af Gustaf III egenhändigt uppsatt koncept till

hans försäkran den 19 au<;. 1772, liksom prof på en af de niåno-a

handskrifterna utaf Olai Petri krönika. Sista numret (n:o 14) återger

en del af ett akademiskt betyg för dåvarande magister doceus Esaias

Tegnér, kanske lika mycket valdt för innehållets som för stilens skull.

Alla handakriftprofven äro för Öfrigt — in extenso — återgifna i vanligt
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tryck. Yi hoppas att den lUla aaralmgen må motsvara sitt nårmaate

ändamål, ehuru kvrko* och domböcker liksom andra handskrifter af

privat natur nog komma att erbjuda svårigheter äfVen för den, som
lärt sig behärska den jämförelsevis eleganta och vårdade kanslistileu

från 16^0- och 1700-talen. Det hade af hänsyn härtill måhända

varit lämpligt att medtaga äfven något prof på den mera löpande

och vårdslösa tyska stilen från dessa århundraden. Men icke endast

för examinaudcr, äfven för undra böra dessa Handskriftprof vara af

intresie.

En önskan framkallar emellertid denna publikation. Vi anförde

nju professor Weibnlls omdöme om den svenska presten oeh den

svenska juristen. Vi kunna tillägga, att det alls icke är gifvet, att

den börjande svenska historikern, som i våra handskrifteamlingar

«kall söka material för en historisk undersökning, kommer bättre

rustad fÖr sin uppgift. Men för honom, liksom för arkivmannen —
och vi skola ju en äfven (k provinsarkiv orj^aniserade — göra

dessa prof svarligeu till fylles. Man behöfver en mera omfattande

samling, som följer bufvudskedeaa i den svenska skriftens ntveckllng

från dess början och fram på 1600-talet, då deo vanliga karaktänlösa

tjrska stilens herravälde begynner, en samlings, genom hvars vägledning

man äfven skulle kunna, åtminstone tillnämelsevia, bestämma en svensk

handskrifts ålder, och som därjämte upptoge skriftprof af dem, som i

våra iirkiv eller handskriftsamlincrar kvarleninat en större mängd akt-

stycken af historiskt innehåll, af de ledmidp statsmännen, af dem
hvilkas ryktbarhet kunnat locka till forfaiskiiino^ af deras skrift. Vi
kunna ej täfla med sydligare länder i fråga om handskrifternas ålder,

vi kunna ej egentligen lämna några bidrag till paleografiens historia

— vår skrift börjar snart sagdt, där paleografien slntar — och sam-
lingen skulle hufvudsakligen få ett historiskt och praktiskt intresse,

men det minskar ju icke behofret eller gagnet af densamma. Det
vore därfore icke heller skäl att gå ur vägen för de svåraste skrift"

profven; genom deras upplösning gjorde man icke blott nybörjaren,

utan äfven den Ijinprre komne forskaren, liksom egaren af handskrifter,

en icke så oväsentlig tjänst. Också iärer det icke saknas alla ut-

sikter att få en sådan samlincT till stånd. Den anstalt, från hvilken

föreliggande Handskriftprof utgått, erbjuder i hvarje fall alla garantier

för ett fullt tillfredsställande utförande i tekniskt hanseende, och man
kan där äfven påräkna det intresse för själfva saken, som gör garan-

tierna dubbelt starka.

JBhd.
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och andr» periodisk» publikationer

Nytt Juridiskt arkiv. Afd. II. Tidskrift för lagstiftning m. m. utg. af

G. B. A. ilolm. 18&0y 3, 4. LlteraturanmälaD. Den sveDsk*norska
unionen, uppsatser och aktstjroken. Af O. ALin. L Uniontfördragent
tillkomst, anm. af E. Trygger (böljan låstes i samma Tidakr. 1889,

afd. II, art. 18).

Hordisk Tidskarlfb för Vetenskap, Konst och I ; 1 . tri Utg. af Letter-
st ed t ska Föreningen genom O. Montelius. 1890, 8. G. Frunck.
Onkel Adams fader och en tryckfrihetsprocess under Gustaf IV Adolfs
regering. — Ealmnrkiigen. Bt bidrag til de nordiske Bigers Erig»'
biatorie. Af Axel Larsen, anm. af P. Sondén.

Ny Svensk TUUkrlfl nti;. af R. Oeijer. ISOO, 7, 8. Litteratur. Riks*
rådet grefve A. J. Ton Höpkena skrifter, ntgtfnn af C. Silfverstolpe,

anm. 8. J. B.

Iiftflning för Folket. Utgifven af Sällskapet för Nyttiga Kunskapers
spridande. 1890, 1. 8. Wäf^uer, Frankrike för hundra år sedan.
— Villebad, Gaataf Vasas förtjenater om Sveriges landtbusbållning.— 2. 8. Wftgner, Frankrike för bondra år sedan. — C* O. Are a-

dlus, Den helige Sigfrid. — 3. H. L., Ur STenska jordbrukets
historia. — Hm, Laorentias Andreas.

Hiitorisk Tidsskrift udgivet af den norske historiske Förening. Tredie
KjEkke Bd. 1, h. 2. G. Storm, Om det gamle Hamar og den
gamle >Huaiars be8kriyelse> fra 1653. — N. Kicolaysen, Om
relikviegjemmer i norske kirker. — H. Hathiesen, Olafabrönden i

Trondhjems Domkirke. - T. Un ds et. Om antikvaren L D.^ Kliiwer

og bans manuskripter. — A. T aran g er, De norske perietiskerier i

SBldre tid. — O. 8torm« Bettelser til afbandlingen *0m Peder Olans'
sön Friis og hans skrifter> föran udgaven »Samlede skrifter af Peder
Olausson Frlis». — L. Daae, Om den gamle beskrivelse over Hamar.— A. Cbr. Bang, Fremdeles om Trondbjems domkirke. — G. Storm,
Om de Hamarake kroniker. - L. Daae, Om de Hamarske kröniker.
— N. Nicolaysien, Om de norske kjöbateder i middelaldcren, deres

oprindelse, Indretning og bygningsskik. — H. M. Scbirmer, En
MariastnkOé — Q. Storm. Slatnlnffsbemnrkninger om de Hamarske
kröniker. - Småstykker. — Bd. 1, h. 3. N. Nlcolay sen . Om de norske
kjöbstsder i middelalderen, deres oprindelse, indretning og bygnings-
skik (slnt). — N. Nioola 7 sen, Om dr. Gndmnndssöns »PriTatboUgcr
på Island >. — L. Daae, Nye studier til oprorsbördingen Amund
Signrdssöns bistorie. — Småstykker. — Register til historisk tids-
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skrifts tredie Tflskke ffirste bind. — Bd. 2, h, 1. H. Mathie««ii,
Trondbiems ?eMre topoprnfi (med et kart). — G. Storm, To klottOI^
stiftelser £ra kong Sverres tid. — Småstykker.

HlBtorisk Tidsskrift, Sjette rsekke, udgivet af den danske hlstoriske för-

ening ved deus bestyrelsc. Red!geret af C. F. Bricka II, 3. J. A.

Fridericia, Hi^torisk-statistiske Undersögelser om Diiumarks Land-
boforhold i det 17 de Aarhundrede. — A. D. Jörgensen, Eunpen
mellem Kongerne Sven og Valdemar 1157. — A. D. Jörgensen,
Sogoetallet i Jylland 1 Middelalderen. — T biset, Er Niels Ebbesea
en Strangesön eUer ikke? — Litteratur og Kritik. — Smaastykker.— Bettelser. — Navnereglster.

Danske Magazin, Indeholdende Bldrae til den danske HUtories og det
danske Sprogs Oplysnine:. Femte Btel&e. Bd. 2, b. 2. Er. Brs*
lev. KlagesVrifter fra Erik af Pommerns Retastrid mod Holstenerne
(1409— 16). (biuiuing). — A. D. Jörgensen, Klavs Lembeks Frafald
1421. — A. T biset, Optegnelse om de fyueke Len 1473. — H. Fr.
Rördani, Aktstykker til Universitetets Historie 1 Tidsrummet 1621
—60 (Fortasetteise). — J. A. Fridericia, JU Belysning af Toldind-
t^gterne under Frederik DL — C. Neergaard, Aktstykker TedrÖ^
rende HelligaandakloBteret 1 Aalborg.

Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi. Redaktion: Carl Bruuu,
A. Hovgaard, P. F. Rist. 1890, 9—10. A D. Jörgensen, Brev-
vezling fra J. L. HeibergB Beise til Sverige i Bfteraaret 1812.

Finsk Tidsinift QtfHfren af F. Onatatseon ocb H. O. Scbyberprion.
1890, 10. I bokhandeln: Anteckningar om mitt förflutna lif af Vil-

helm Erik Svedelius, anm. af M. Q. Sobybergson. — 11. £. Öcby*
bergson, Tvlnne pablikationer om FlnUmds lagar ocb politiska atilU
ning. — I bokhandeln: Finlands förening med ryska riket af J. B.
Danielson. anm. af Tj. M.; John Ericsson af O. W. Åland, anm. af

V. H—u. — 12. 1 bokhandeln: Registrum Kcclesiee Aboensis eller

Åbo domkyrkas svaithok; Åttioärlga minnen af A. 8., anm. af M. O. S.

— 1891, 1. L Mecheli!.. Vid årsskiftet. — I bokhandeln: Erik
Oxenstierna a£ Ellen Fries, anm. af M. 6. Schybergsoa; En månad
på Amphion, anm. af T. D.

Baltisobe Monatssobriit XXXVIII, 1. Notizen: Bodeckers Chronlk
Livländischer und Rigascher Ereignisse 1693—1638. Von J. G. L.
Napiersky, anm. af Bgn.

Sitzuugsbenclite der karländisohen Q^sellsohaft ftlr Liiteratur und
KnikBt nebst yeröflfentliohuiigen des korlåiullsöhsn PsoHnzlAl-
museums aus dem Jahre 1888. L. Arbnsow, Alte Beebnnngen
ans der Schweden-Zeit in Baaske.

Baltisobe Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft fur Pommersche
Gcschichtc imd Alterthumsknndp. Jahrg. 40. (1890). O. Vogt,
NacbtragCKU D:r Jobaanes Bugeiihiipen's Briefwechsel. K. Hanncke,
Cosmas von Slmmems Beiicht iiber die von ibm miterlebten Gte-

schichtsereignisse znr Zeit d s Wallensteinschen uud Schwediscben
Kriegsvolkes in Pommern. (Aus der Besohreibang der Stadt Colberg).
— Bud el. Die Lage Pommerns Tom Beglnn des dreissigjäbrlgen
Kriepes bis zum Eiutreffen Gustaf Adolfs U620— 1630). — O. Blfimcke,
fommeru wäbrend des nordisoben siebenjåbrigen Krieges, L

Devtsohe Zeitsohrift fdr Gteschiohtswissenscbaft. Heraasgegeben
on Dr. L. Qaidde. ZV, 2 (1890>. H. Pruta, Lonroia und die Ver*
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wustung der Pfalz 1688 89. ~ A. Rnsson, Die Scblacht bei Alba
zwischeo Konradiu uud Karl von Anjoa 1268.— Kleiue MiUheiltmgeD.— Berichte nnå Beipreobiuigen (Oie neoere Belgiscba Qeschtcbtt>
wiRseuschaft). — KaoSrlcliteii nnd Notisen. — Btbliogrmphie sar Dent>
sohea Gescbichte.

Forsohongea xnr Brandenbnrgi schon und Preussisohen GtosoMohte.
Herans^egeben von B. Koser. Bd. 3, h. 2. Fr. Arnbeim, FMuasen
und Schweden beim Aaibrnch des siebeDjäbrlgen Krieges.

Hlstoriache ZeitSOhrift. Herausgegehen von H. v. Sy hel uuH Max
Lebmann. Neue Folge XXX, 1. R. Koepell, Zur Qenesis der
Verfassung Polens vem 3 Mai 1791. ~ K. Wtttich, Hagdeburg als

katboliscbes Marienbnrg. Eine Epiaode ans dem Dreissigjährigen
Kriege. Zweiter Tbeil. — Miscellen. — Literatur^M richt (bl. a. C. G.

Malmström, Smärre skrifter rörande sjuttonbuadratalets historia;

A. Stille, Studier öfver Danmarks politik nnder Karl HIV» polska krig
(! 700—1707); F. U. Wrangel, Från Jean Bernadottes ungdom: Svenska
Akademiens Handlingar ifrån år 1886. III, anm. a£ F. Arnbeim).

Historisohes Tasohenbuch. TTerau l -eben von Wilhelm Mauren-
brecher. Seohste Folge. Jahrgang 10. A. Beer, Die dexitsche

Politik der Fiirsten Schwarzenberg bis zu den Dreadener Conferenzen.
— O. Win ter, Die Strategle Friedriob*8 des Grosaen in don Feld-
sUgen von 1766 nnd 1757. — H. Fechner, Ursprang, Wesen and
Bedeutung der Pbilosophie Friedrich'8 des Grossen. — A. Klein-
scbmidt, FUrst Aiexandor Danilowitscb Henaobikow. — A. Huber,
Ans dom Loben oinoa Frofoasors der Hodlcin Un 15. Jabrbtindext. ,

Der Katbollk. 1890, Sept. (Mainz). H. Mn eller, Gnstav Adolfs Tod.

mtthelltingen aus dem Stadtarohiv von Köln. Heraasgegeben von
Konstantin tiöhlbaum. H. 18. Die Admiral.<«akten von Pfalzgraf

Oeoig Hans, Graf xu Veidena (Joban III:a aråger, som afvon brefrex-
lade med den aTOnake koonngen om aamma amlralakap).

WlfMeiiBoluiflitloba Beilage der LeipKiger Zettong. 1889, 80 Oktober.
Die Soblaobtfeldor Gaatav Adolfa in der Letpsiger Bbeoe.

Ungaurische Heyue. 1800, Heft 10. Berichte des schwedischen Ge-
acb&ftatr&gera Benedikt Skytte ana SiebenbtlTgen 1661—1663.

Soribner's Magazine. 1890, Februarj, Karoh. W. C. Church, John
Erieaaon, tbe engineer.

Revne d'liistoire diplomatique. Publiée par les soius de la société

d*bl8tolre diploroatiqne. 1891, 1. Liste dea membrea de la société

d'hi8toire diplomatiqae. — F. Ma3soTK Berlin il y a cent ans. —
Avril, La conférence anti-eacl.iviste de Rruxelles. — Mémoires
dressés depuis la mort <lu roi sur les affaires étrangéres dan8 le mois
aept.—ooT. 1716. — Doinel, Béceptlons d'ambaa8adenra å Orléana an
moyen-äge. — Mårtens, La Russie et TAnpleterre an débnt de
leurs relations réclproquee. — Comptes rendus. — Chronique. —
Bfbliograpbie.

Revue Historique. 1890, Novembre—Décembre. B. de M and rot,

Jacques d'Armagnac, duc de Nemours 1433—77 (suite et fin). — M.
Prou, De la natare du service militaire dii par les roturiers aux
XI« et Xlle siécles. — L Viernols, Le commerce bollandais et les

congrégatlons julves å la dn du XVllc^ siécle. — Bulletin historiqae
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(Fiftooe; Altftee; AUmuftgne). — Oomptee^Tendus orttiqvea. — Pabli-

cations périodiques et sociétés savantns. — Chronique et Biblio*

graphie. — 1891, Janvler—Fevrier. G. ^'agniez, Rlcheliea et

rAllemftgne (16S4~16B0). Tli. Retnaeh, Les Periochae de la

guerre sociale. — H. Hauser. Antolne de Bourbon et VAllemagne
(1560—lfi61). — Bulletin historiqae (France: Italle; Öréce). —
— OompteH-rendas oritiqnes (bl. a. Bilcsleansleren Axel Oxenetternas
ikTitter och brefvexling. Afd. 2: Bd. 2. Hugo Grotii bref (1633—39),
anm. af A. WaddingtonV — Publicatioas périodlqaes et aociétés sa-

vante3 — Chronique et Bibliographie.

Boletin de la real aoademia de la historia. T. 17. Cuad. 4 (Octubre
1890). A. Strindberg, Relations de la Suéde avec TEspagne et le

Portagal jt>sqii'å la fin dn diz-eepMéfue siécle.
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öfversikter och Gransimingar.

Historia do Infante D. Duarte, irmåo de el-rei B. Joao, por
José Ramos-Coeluo. II B:d, XXI + 740 + 898 s. stor 8,

Liabuu lbÖ9—90.

Denua raonop:rafi, hvars tillvaro undertecknad redan påpekat i

en artikel i Ny Svensk Tidskrift 1890 (s. 440), handlar, såsom titeln

anger, om prins Edvard af Braganv^i yngre broder till den genom
revolntionen den 1 december 1640 på Portugals tron upphöjde prins

Johan af Rragsn^a. Den kan icke, trots den flit, hvarmed otryckta

källor uppsökts, och den lärdom, hvarmed de tillgodogjorts, göra

anspråk på någ-ot allmännnre intresse, alldenstund dess hjfiltp ej spelat

någ:on betydande rol i historien, men den refererar å andra sidan så

ofta till Sverges politik under 1600- talet, att den väl är värd någon
uppmärksamhet från svensk sida. Det torde därför ej vara olämpligt

att af denna monografi gifra en kort résnmét hvari endast de partier,

som ankayta berttttelsen till Sverges historia och svenska förhållanden,

akola f& någon utförlighet.

Prina Edvard föddes i Villa Vi^osa den 30 mars 1605, såsom

andra son af Hertig Theodosio af Braganpa och hans gemål Anna
de Velasco. Han tick en vårdad orli, för den tiden, lärd uppfostran

och blef genom sitt bildade och Hlsk\ar(ia väsen allas gunstling, iikdora

han sedermera under sin ofärds dagar i hög grad agde sin nations

tiUgifrenhet. Efter sina fSrftldrars ddd och någon misshällighet med
sin broder Johan beslöt han att gå i krig, och naturligtvis i det krig,

som då (1634) satte hela Enropa i brand. Han begaf sig till Wien,

icke utan fara att bli uppsnappad af svenska ströfkårer och från

Wien i ärkehertitr Ff'Tdiii?inds sällskap till Gallas' armékår i närli eten

af Heidelberg, dnr liuii iiiträffade sommaren 1835. Krigets och peäteus

häiinnigar och ]>iotcstaiiternas förtryck, hvilka katolikcirna behandlade

»sämre än turkurne behaudia aina slafvar», gjorde ett djupt intryck

på hans veka sinne. Äfven af andra skål var han ej fnlli belåten

med sitt krigarelif och han spelade en mycket underordnad rol i

det stora blodsdramat. Han utnämndes af kejsar Ferdinand II till

»generalsergeant», en värdighet af hög rang men ringa betydelse, som
synes motsvara den tidens svenska generaladjutant, faller som det heter

i 1634 års regeringsform »generalvaktmästare». Sedermera tick han

HM, Ttdskri/t I89L Oranskn. 3

Digitized by GoOgle



26 ÖFVER8IKTER OCH QRANSKNINOAR

under ärkehertig Leopolds öfverbefal ett eget regemeute, som han

använde s&som lifiral^ åt kejsar Ferdinand III nnder riktdagea i

Begeosbnrg hdaten 1640. Lönen för hans ' omtanke för kejsarens

person och akerfaet blef, att kej^uen lät flagila honom, dirlill

öfvertalad af sin svåger konung Filip IV af Spanien, hvars stiillning

i Portagal vid denna tid var starkt hotad, särskildt genom buset

Brao^inca. Prins Edvnrd ansågs såsom en farlig person, som, på fri

fot, kunde öka familjen Bragan<;a8 makt, och som, fången, var ett

medel i sina öfvermäns händer att utöfva trjfck på det nationella

partiet i Portugal.

Större delen af det digra arbetet handlar om prinsen såsom fånge

föiat i Begensbnig, sedan i Passen och Gräts och slutligen i Bfilano,

d&r han dog och oro de många försök, som gjordes att befria

honom, dels genom små |)rivata komplotter och äfventyrliga öfver-

mmplingar deU genom vidlyftiga diplomatiska förhandlingar, förda af

Portugals nya regcrinpr vid alla l)f tydinide europeiska hof, och framfor

allt vid fredskongresserna i Osnabriick och Miinster. För så vidt

de ha uågot särskildt intresse för oss, skola de här omnaranaa.

Medan prinseu äuuu bevakade» i llcgensburg, afgick Francisco

de Sousa Goutinho i mars 1641 sjöledea från Lissabon i sällskap

med en dansk amiral för att nd de nordiska hofren notiåeera Johaa
IV:a tronbestigning oeh söka bemedling för prinsens frigifmnde. Han
ankrade i april på Köpenhamns redd, men fick ej ena andiens hos

Kristian IV, »som fruktade att stöta sig med kejsaren» och endast

inbjöd honom en gång helt privat till taffeln i Fredensborg. Den 19

maj reste han till Stockholm, dar han blef mottagen på det me«t

glänsande sätt. 'Sverge öppnade beredvilligt armarne för den portu-

gisiske ambassadören och iiaisade med hänförelse P4>rtugals lösryckande

från Spanien, emedan det dari s% ett verksamt medel att bekämpa
kejsarens mikiige bundsförvandt. Francisoo de Sousa CouAbbo blef

ej blott mottagen med ståt i Stockholm och i de landsdelar, haii

genomreste, atan han gjorde sitt intrade i Stoekholm. under de största

arebetygelser, i det en mängd vagnar sändes honom till mötes och
han beledsagades af en rådsherre, af öfversteraarskalken för hofvet

och ett stort antal höprtidaklädda ädlingar. Han logerades på statens

bekostnad, licinoaf a med all vederbörlig artighet, fick mottaga besök

af Frankrikes ambassadör och flera adelsmän, erhöll audiens hos drott<

ningen den 10 juni och afslöt den 29 juli ett fördrag meUuu Sverge

och Portugal». I detta fördrag lofvade ej svenska regeringen något i

afseende på prins Edvard, men i en skrifvelse af 30 juli förklwade

kabinettet i Stockholm, att det uppriktigt Önskade prinsens frigifvande

och att det sknlle lägga sig ut för honom, men att det förutsåg stora

svårigheter därvid ; emellertid kunde konungen af Portugal vara öfvcr-

tygarl. att hans !)rnr ej skulle glömmas i de blifvande fredsuuder-

haudiiugarna med kejsaren.^

1 Enligt LuIb Per«ira de Castros handskrifna korrMpondena i biblioteket i

ikjada.
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T en andra utomor<lr»Titlk'" beskickning till Stockholm sändes

1()43 den åldrige Rodrigo Botelho Moraes, en af Portugals delegerade

id westfaliska fredskongressen. Härom skrifver författaren: »Hjärtligt

hade det mottagrande rarit, som Fnrociseo de Sonsa -Coutmho fick i

^ Sveige, nen det atftUdes alldeles i aknffgan af det mottagande, som
den följande ambassadören fick. Han hämtades med en utomordentligt

talrik eskort af vagnar och ryttare, mottogs under de största ärebety-

gelser och erhöll två dagrar efter sin ankomst audiens hos drottningen,

för hvilken han frnmställde sitt nppdratr på portugisiska för sitt lands

heders skull, som han sade. nieu fortsatte samtalet på franska, hvilket

behagade drottningen. Hon förklarade, att detta var första gången,

som hon talade personligen med en ambassadör och uppmanade
honom att göra en skriftlig framstSUning af sitt Srende på latin.

Eodrigo Botelho efterkom denna önskan; hans uppsats bestod af två

delar, den förra om det rättmätiga i konung Johans tronbestigning,

den andra om skälen för och fördelama af en förening mellan Sverge

och Portugal. Han glömde dock ej prins Edvard; i raidten af oktober

erhöll han en särskild {»udiens hos drr>ftningen för att tala om hans

frigifvande, hvarvid han skildrade hans ställning och lidanden. Bå
han kom att tala om hans försäljuins: till Spanien, utropade drottningen:

Hoc est male factuin, ante omnia ad illud atteudetur. En på latin

uppsatt skrifrelse i åmnet, som han medförde, genomlåstes af drottp

ningen^ som gaf tydliga tecken till djnp rörelse och upprepade sitt

nyss citerade yttrande, hvarpå ambassadören föll på knå och kysste

hennes hand.^ En annan gfl^g bevisade honom drottningen ett ilere

timmars samtal meOan fyra Ögon, hrilket fördes på latin och franska.

Utom denTifi nrh andra gunstbevisningar tillät hon honom, hvilket

var det inurkvardiiraste af allt, att offentligen leda henne vid handen

genom Stockholms gator. Denna tilldragelse, som mycket förbryllade

den portugisiske ambassadören, framställdes på en tafla, vare sig på
ambassadörens eller drottningens föranstaltande, men helt säkert med
hennes tillåtelse; taflan sändes sedermera till Portugal. Bikskansleren

Tar ock enligt sin härskarinnas föredöme frikostig på ynnest- och

ftnskapsbevis.» »Vid afskedet från Rodrigo Botelho förärade drott-

ningen honom ett dyrbart juvelsmycke med hennes porträtt, en lång

kedja och två svåra artilleripjeser, som voro värda 50,000 crusados, *

och som ambassadören skänkte Johan IV. . .
."^

Den 3 november afrest*" Rodrigo Botelho från Stockholm utan

att lyssna till de många uppmaningarna att stanna öfver vintern. Han
ville fullfölja sitt uppdrag i Osnabriick och Munstcr, där han mottogs

af Sverges delegerade med största utmärkelse, »till och med större

in i själfva Stockholm».

1645 gjordes af kastelianen på det slott i Milano, där prinsen

hölls fhigen, ett originelt försök till hans beMande. K.-istellanen hade

hos prinsen sett drottning Kristinas af Sverge poriarätt och af honom

* Allt enligt Rodrigo Botelho* eget bref af 88 okt 1643 till Portagatt

atarikesminister.

' 1 cruzado ungefär = 1,75
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Kört, att drottningen afvanlode» igåe luiiu poitiStt lamt att hon mot^

tagit åtskilliga gifiror från Portugal. Med sydlaadsk fantaairikedom

föll han birigenom på den idéen, att några giftermålsplaner mellan

drottningen och prinsen voro å bane, och han styrktes i denna för-

modan, då han erfor, att de svenska ombuden på kongressen i

Miinster i tn Hkrifvelsc af den 11 jaoi 1645 ifrigt påyrkat prinsens

fiigifvande. Hau iraiDlade ock äiiiu laukm- i detta amue lur ko u ungen

af Spanien i ett bief af den 28 juui) brari han enträget uppmanar
konungen att eöka befordia de giftermålaplaner, lom spökade i hans

hnfrad. En förbindelse af denna ait skulle, enligt hans mera utförliga

och entusiastiska än rediga utveckling, medföra atomordentliga politiska

fördelar särskildt för Spanien. Hans katolska majestät svarade emellertid

afböjande på detta bref, livars egendomliga förslag dock, enligt bvad

vi strax skola få se, ej skulle blifva enastående.

Vid kongresserna i Osuabriick och Miinster gjordes af Frankrikes

och Sverges delegerade, på anhållan af Portugals, upprepade fram-

stftUningar om den fångne Braganpaattlingens nUosande. Man erbjöd

i vederlag penningar eller fomama krigsf&ngar, såsom general Hatsfeld,

men alla anbud strandade mot de spanske oeh de af dem underblåste

kejserlige fullmäktiges halsstarrighet i denna punkt, mindre på deu

portugisiska regeringens penningbrist. Bland andra utvägar, som för-

söktes, var ock ett förslag att gifta prinsen med drottningen af Sverge.

Särskildt omfattade den portugisiske delegeraden markisen af ^liza

detta forslag, ehuru han ansåg olikheten i religion wa en betänklig

STåiighet. Siri berättar ock i sin »Mercorio poUtico» IX bandet,^ att

1647 ett förslag framställdes till drottningen att taga prinsen till

gemål, m^ att hon afböjde det på grund af olikheten i religion och

af hennes önskan att fbrblifva ogift. Fryxell omnämner IX, s. 67
en gifterniMsplun med en af prinsarna af Portugal, men att den redan

i början afb röts.

Emellertid tröttnade Frankrikes ledande män att intressera sig

för prins Edvard och, enligt författarens uppgift, förledde de äfven

Sveiges for honom e^es så ömmande statsmän att så småningom
Öfrerl&mna honom åt sitt öde. Westfaliska freden slöts, utan att han
däri var inbegripen. Senare förhandlingar, särskildt i Paris, medförde

ej heller önskadt resultat; först döden befriade honom, som redan

nämnts, 1649.

Utom de upplysningar, författaren iri r oss om händelser, som
särskildt måste intressera oss, utom de bidrag, han lämnar till upp-

skattningen af vår stormaktsrol, måste deu varma sympati och det

riktiga omdöme, hvarmed förfottaren behandlar Sverge, dess politik

oeh ledande män på denna tid, väcka vårt lifliga erkännande. Några
namn ha visserligen blifvit vrängda, t. ex. Tortensohn alltjämt för

Torstensson; men dessa misstag äro få och härflyta kanske delvis

från författarens källor, såsom Galeazzo Gualdo Prioratos Historia

delle guerre di Ferdinando II e Ferdinando III . . . contro Gostavo

I Casala 1666.
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Adolfo (Venena 1640). Äfren af den med il mycken kftilek teek*

nade prinsens oiAttvisa olycksöde kanna vi ej förbli oberoTda, ekiirn*

il det vore förlåtligt om läsaren funne, att den ofta tyngande och

ej nog sofrade detaljrikedom, aom fyller hans biografi, står i något

missförhållande till ämnets betydelse.

Johan ViHng»

Dto Betiolite des kaiserliohen Gtosamdton Frans von Lisola
aus den Jahien 1655—2660, beransgegeben von D:r A. F.

Pkibkam. 571 sid. Wien 1887.

Svenska och ntl&nddEa arkiv gömma ett rikt material till belysande

af den nordeuropeiska politiken under det märkliga tidsskedet 1655

—

1660, så fruktbart på djärfva planer, listiga intritjcr och invecklade di-

plmnntiskn kombinationer. Ärligen offentliggöras handlingar eller

nionogratier rörande en eller annau sida af detta tidsskedes politik.

Såsom ett af de värdefullare bidragen till kännedom härom kan utan

tvifvel räknas ofvanstående arbete, som utgör den 70:de delen af

»Arduv för Österreiehiselie Gescbichte».

Arbetet består af en förtjiastfnll inledning, författad af d:r Fri-

biam, samt af den österrikiske gesanten Lisolas rapporter till hans

regering under hans vistelse vid de svenska, brandenburgska och polska

bofvpn åren 1655—-60. Dessa rapporter, aflFattade på latin, meddelas

antingen in extenso eller i sannnnndrag på tyska språket.

De innehålla många viktiga upplysningar dels rörande den öster-

rikiske gesantens eget uppträdande i de nordiska förvecklingarna, dels

rörande avenskames politik, krig m. m., dels slutligen rörande under-

bandlingama mellan Sverige, Brandenborg och Polen å ena sidan

och kejsaren å den andra.

Frans von Lisols, född 1613 i Besanpon, sedan 1639 i

kejserlig tjänst, var en af sin tids driftigaste, om också ej framgångs-

rikaste diplomater, och dc här meddelade aktstyckerua äro egnade att

än ytterligare framhålla hans förtjänster.

Kågon hätskare motståndare till Karl Ciustufs stormaktsplauer

in Frans v. lisola gifres -ej — utom bollftndaren Conrad van
Beuningen. Dessa personligbeters inflytande på händelsernas ut-

verkling är ganska beaktansvärdt. Både Österrike och Genendsta-

tema styrdes genom ett inveckladt, långsamt arbetande regerings-

maskineri och voro utpräglade fredsstater. Det kan följaktligen med
fog ifrågasättas, huruvida de någonsin hade konjmit sig för att p^ ett

effektivt sätt ingripa i de nordiska förvecklingarna, utan dessa bäda
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niBB iBtriger, okufliga enoigi oeh eviDnerligi Återkommande »delea-

dem esM».

Kejserens önskningar vid undenfttielseu om Karl Gostais infiUl

i Polen inskränkte sig till att kaima nppr&ttliåUa Österrikes neutralitet

och till att erhålla säkra uppp;ifter om svenskarnes foretag' och planer.

Trupper skickades till Schlesien för att afvärja ett tiendtligt infall

därstädes, och Lisola sändes, såsom det hette, för att förklara denna

truppsauduing, men i själfva verket for att utspionera de svenska

förhållandena.

Lisola hade sjilf beg&rt att blifva sveDsk resident hos Karl Gustaf,

och i aug. 1655 afreste han till Stettin. Btrifrån f51jer eller, rättare

sagdt, förföljer han från ort till ort den svenske konungen och hans

rikskansler. Ibland kommer han först sedan desse dragit bort, ibland

uppskjuta de med att f^ifva honom audiens, och han får nöja sig

med att tala med mi^ru af de underordnade. Alltid får han af dem
sväfvande uppgifter och obestämda svar. Detta oaktadt lyckas det

Lisola att hålla sitt hof au eourani både med Karl Gustafs och kur-

fursten Fredrik Wilhelms planer och maktställning. Då man vet,

att svenskames halfra diplomati ansågs bestå i deras hemlighetsftillhet»

måste man såväl beundra lisolas vaksamhet som nndra, hvarifrån

han fick sin visdom, hvem denne »vir arcanomm regis Snedae samme
peritos», hvarom han talar, månde hafva varit. Misstanken faller ej

på någon svensk, ntan på Radzieiovsky (se t. ex. s. 207), och är

den grundad, skulle Lisoln>' bref iemna ytterligare ett bevis på denne
polacks förrädiska hållning.

Den österrikiske gesanteus uitddehtnden om svenskarnes för-

hållauden noder det polska kriget erbjuda, så vidt vi kuuuiit tinna,

inga anmärkningsvårda nyheter, men bekrttfta däremot mån^a upp-

gifter, hemtade från svenska kållor, och sakna således ingalunda

intresse. Äfven Lisola framhåller, att svenskame med kriget till

en början endast åsyftade erhållandet af Preussen och att planerna

angående Polens delning uppkommo genom Karl Gustafs stora militära

frara<!^Rnp;^ar. Lisola menar, att den svenfke konuniren t. o. m. hellre

skulle åt Rysplnnd lämna I.ivland än afstå Irjui I^k ussen. hvilken sist-

nämnda uppgift äfvcu d Avaugour meddelar sm regering. Att rikskan-

sleren Erik Oxenstierna konsekvent fastholi vid Preussens besittning

såsom krigets mål och att förhållandet mellan denne och konungen

var mindie godt under hdsten 1666 samt att just vid denna tid Earl

Gustafs egenmåktighet på ett betftnUigt sått tilltog, allt detta undgick

ej den vaksamme diplomaten.

Med förkMiI k och säkerligen med berikning för att väcka det

lugna österrikiska hofvet, framhåller Lisola svenskarnes krigslystnad.

De lefva af kriL^ måste ha krig, om inte i Polen så någon annan-

Btädes. Såsom exempel på svenskt åskådningssätt berättar han, hurii

hertig Adolf Johan — hvilken han, i förbigående sagdt, missaktar

lika mycket som han beundrar Karl Gustaf — i ett obevakadt ögon-

blick berömde Tysklands fruktbarhet, tilläggande: »Utinam aliqua alla

illi similis In orbe föret regio, quam nobis invadera Uceret». lisola
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omtalar ockaå flere gåuger — ifVen d«tta för att ifkikM Öatorrike ur

dess lugn, och diiföre betonande Idsa rykten — atl^ för den tnrenaka

kcmongen hägrade kejsarkronati shsuim mil, och för att råina henne
vore han i stånd tiU de djärfvaste beslut.

Så^om en miesuppfattning. Ifttt förklarlig genom svenskarnes vana

att allsidigt dryfta sina planer, torde Lisolas meddelande böra ansfs,

att i slutet af 1665 funrios i svenska högkvarteret tre partier. Alla

Toro därom ense, att Sverige borde fortsätta kriget, äfven sedan

Prenssen intagits. Meningsskiljaktigheten gfiUde den fiende, mot
hiilken vapnen skulle riktas. Några ansågo, att man hörde anfalla

kejsaren för att vara säker om de besittningar i TysUand Sverige

redan erhållit Andra ville, att man skulle v&nda sig mot Ryssland.

Detta företag ansågs såsom det lättaste, ty ryssarne skulle ej motstå

en sc^rervan. vesterländsk här. Däremot vore nyttan af en utvidgning

på Kysslands bekostnad tvifvelaktig. Slutligen var det ett parti, sora

önskade krig mot Danmark för att af denna makt skaöa sig vissa

fördelar för den svenska handelns utveckling.

Idsola berömmer den sveneka hiren, men återkommer ofta till

att Sveriges makt, oaktadt denna förtriffliga här, ej var stark till

följd af den stora briston på penningar, hvilken ej undgått hans

skarpa blick.

Angående krigshändelserna är att märka Lisola.^ rapport af den

8 april 1656, som lämnar en kortfattad, men intressant framstäliuing

af Karl Gustafs krigsröreiser i södra Polen, samt rapporten af den

3 juni 8. å. öfver tillståndet i det af polackarne beivrade Warschau.

Lisolas meddelanden halva emellertid sin storsto betydelse i de

upplysningar de Iftnma om undMhandlingame mellan Sverige och

QMerrike. De komplettera Pnfendorffs histora och måste blifva en

väsentlig källa for alla kommande framställningar af de nämnda två

staternas förbindelse mellan 1655—60.

Karl Gustaf hade i förstone varit orolig för, huru kejsaren skulle

upptaga lians infall i Polen och hade genom vidlyftiga skrifvelser

sökt tyda allt till det bästa. Kejsarens fredliga hållning var likväl

egnad att lugna hans farhågor, och han mottog följaktligen Lisola

med öfverii^sen likgiltighet.

Denne började dock genast efter sin ankomst till det svenska

högkvarteret bearbeta sin regering för ett men energiskt ingripande.

Han påpekade kurfurstens af Brandenhiirf? vacklande politik, och

kejsarens plikt vore att raedla mellan de krigförande maktirna.

Hans fraiustailniDgar beaktades först på senhösten 1655, <!:i Karl

Gustaf underlagt sig, snart äugcli, kela Polen. Kejsaren bcäiui sig da

fl^ att afsKnda giefve Föttinger såsom ambassadör, med uppdrag att

förmå Kari Gustaf antaga Österrike såsom medlare.

När Pöttinger i slutet af januari 1656 kom till Preussen, var redan

kurfursten af Brandenburg vunnen för Sverige, och Kari Gustaf visade

ingen böjelse att lyssnfi till fnnbassadörens andraganden. Pöttinircr

syneB äjrt hvarken större förmåga eller intresse för sitt uppdrag.

Hans rapporter till kabinettet i Wien lämna därföre inga upplysningar
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af Tlrde sngiende underbandlitigania, utan lin ijnaaa ntealntaade

ara att atta i den mera energiake Liadlaa meddelandeiL

De ditarrikiske sändejbaden försökte förgifvea erhålla audiens

bos kouuDgeo. I Warschau fick Liaola underhandla med BiÖjrenekra,

mCD den svenske diplomaten uttalade sig ej angående medlingen. Efter att

i juni 1656 sluppit ur den belägrade staden togo de vnn:en till det

polska lägret. Där sammanträiyadf (Åe mpx\ den franske gesanten

d'Avaugour. Lisola lyckades fä kauuedom om dennes instruktion,

och den europeiska politikens hemligheter syntes honom nu uppdagade.

IFiankrike ville medla fred mellan Sverige och Polen mtdaH i sjf/te

att aedan förmå den förra makten gfripe till vapen mot kejsaren, för

att dymedels hjälpa Frankrike i dess konflikt med Spanien. Ville

Österrike sålunda hafva fred, måste det fjälfi medla mellan Sverige

och Polen. En fred mellan dessa makter, sluten utan Österrikes med-
verkan och utan att kejsaren för sig betingade några garantier, knnde

för honom biifva farligare än det nu pågående krigeti som band
Sveriges vapen i Polen.

Det visade sig likväl ej så läu att bibringa det österrikiska

kabinettet denna uppfattning. Det upptog med likgiltighet under-

låttelaema om de franaka planerna. I ståUet uppmanadea Liaola till

lugn oeh moderation. Härpå svarade denne omeidelbart, att kejsarens

fredliga hållning af Karl Gustaf uppfattades endast såsom 8va|^t.

Häri hade han ej alldeles orätt. Karl Gustaf visar under som*
raaren 1656 stor likgiltighet mot Ostprrike. Hnns bref till kejsnren

af den 24 juni är hållet i en bestämd ton, och skarpt tadlai liau

kejsaren att hafva brunt neutraliteten genom att mottaga polskii

flyktingar i Schlesien. ^'åv Unk Oxenstierna slutligen beviljade ^

Pdttinger och Lisola audiens efter deras återkomst till Preussen, gaf

Jian endast obeståmda svar, men Biöienclon yttrade rakt på saken, att

Karl Gustaf ej ville mottaga nigon mäkta medling, kvarkan Frank*
rikes, Hollands eller Österrikes. Slatligen hemreste Föttinger i joni,

af Karl Gustaf affardad tämligen snäft och utan alla presenter.

Wienkabinettets undfallenhet och ängslan visa, att Karl Gustaf

rätt bedömde situationen, då han förde ett så högt språk, men att

den svenske konungen trots sitt snkra uppträdande ej underskattade

Österrikes betydelse i den europeiska politiken, synes al hans under-

handlingar med Turkiet och SiebenbiLrgen. Hvad medlingens afslående

angår, så kunde Österrike i föratone ej beklaga sig, ty Karl Gnataf

var, såsom BjÖrenclou oekeå meddelat, lika afbojande mot alla makter.

Kejsaren arbetade under sommaren 1666 uppriktigt på fredens

upprätthållande. Det synes bland annat af ett hans bref till sin

gesant i Ryssland, hvilken uppmanas att arbeta för fredlig uppgörelse

mellan Polen och Kyssland, utan att Sverige därnf skulle komma i

obehag. Auuorledes hade Lisola förfarit, då han mot S\ctiL'c upp-
retade den ryske gesant, med hvilken han bade på våren samman-
träffat i Wanchau.

Fdrst i ang. 1656, aedan det blifvit uppenbart att Kari Ouataf ej mäk*
tat begagna sig af segern vid Wanchau, oeh polaka sändebud bearbetat
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nBBeMlämmiifp»D, bSijaiU hofvet i Wien Ijssna till Liaolai Tärningar

odk råd, dock skulle det ännu dröja^ mnaii man kände bealuta

för ett energiskt ingripMide.

Underrättelsen om att Knr) fiu^taf !iöfl£rat8 antag^n P^raiikrike

såsoni mff||;irr i en fredsuiKiri handling med Polen skulle otvifvpl-

aktitit ItatVa väckt än större uppinai ksamhet i Wien, ora man ej samtidim

från polsk sida erfarit, att Johan Kuäimirs fredsunderhandlingar endast

iayftftde att förhala tiden för nödiga rastningart yidtagande.

Underhandlingaroa mellan Sverige ooh Oenerabtalema, hvilka

ledde till fördraget i Elbing (sept. 16A6), voro mera egnade att

oroa kejsaren. Lisola lämnar därom flere meddelanden. Han anser,

att de bår!a stntcrnH hnfvudsakligen hade Bammunförts af fruktan för

spanjorernas framgångar i Helg-ien under sommaren, och af gemen-
saiuiuit religiösa intressen. Holländarne voro, påstår han, be!Atna

med traktaten, då de fått bättre vilkor, än de från början tänkte

van möjligt Denna uppfattning dfveienestämroer ej med andra

källor ooh torde böia uppfattas sftsom tendentiös, ty Lteola tillägger:

»Tanti eat armoram praeaidio ftilcire legationnm antfaotitatera».

Lisola återkommer ofta till underhandlingarnas vanmakt utan

vapenunderatöd. Det var därfore med oförställd belåtenhet han i bör-

jan af höstpn 1656 hörde omtalas ryktet, att ärkehertig- Leopold skulle

infalla i Preussen för att därifrån fördrifva svenskarne. Lisola hade i

sina bref påvisat den preussiska adelns benägenhet att träda i när-

mare förbindelse med kejsaren och hoppades nu det bästa af en dylik

krigaiörelae.

Ryktet tdlade doek ingen sanning. Kejsaren hade endast närmat

og Johan Kasimir, ej uppfort några krigsplaner. Fruktan för en
trippelallians mellan Sverige, England och Frankrike beherskade honom
vid denna tid. Sedan l^yssland försonats med Polen, Danmark upp-

trädt hotande och Karl Gustaf nödgats ingå fördraget i Labiau med
Biaiult^nhurg, syntes det kejsaren inte omöjligt, att Karl Gustaf skulle

kunna kasta sig i armarne på Spaniens fiender: Frankrike och England.

Hvad följden häraf sknlle blifva, det hade Lisola flere gånger före-

spått^ »Om den svenske konungen», hade han skrifvit redan den 37
sept., ncke på en gftng fördrifves ur Polen, och Tyskland, så synes

det mig lämpligare, att han försvapras i Polen, än att han fördrifves

därifrån. Ty ju svårare hans läge blir, i desto större beroende skall

han komma till fransmännen och desto förr skall han vara benagen

att på hvilka vilkor som hälst sluta fred med Polen. Men iugenting

är for kejsaren farligare, ty, fördntVen ur Preussen och Livland,

förlorar bin aUt hopp om herraväldet i norden och skall tvingaa

kasta sina blickar på Tyskland».

Lisola tog emellertid i sin framställning ej i beräkning, hvarken

Karl Gustafs starka själfkftnsla och nationella åskådningssätt, ej häller

hans sega vilja, som lät honom, äfven under ganska tryckta förhåUandt ti,

förkasta de af fransmännen föresia^riia fredsvilkoren.̂ Karl Gustaf skulle

aldrig lata sig föras i Frankrikes släptåg, och Osterrikt; hade inga-

lunda att frukta en svensk-fransk allians af en sådan fasthet, som
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loåölå ttnkte ng den, för att på så aiUt Tteka det troga hofret

i Wien.
Men i öfrigt hade lisola onekligen rätt. En fred med Polen

utan Österrikes medling kunde vara farlig, ocli Karl Gustafs själf-

atändiga politik var en lycka för Österrike. Fruktan för en dylik

fred var också den egentliga drifljäderu till traktaten mellan Öster-

rike och Polen af den 1 dec. 1656, hviiå viktigaste bestämmelse

otvifvelaktigl vur, att Poleu uuder ingu viikor skulle äiuta fred med
Sverige ntaa Ötteriikea medling.

När detta foxdiag ingieks, hade knrfamten af Braadenburg redan

aftwngit Karl Gustaf fördraget i Labiao. Men knrtnnienB hållning

hade under hela tiden varit i så fadg grad vacklande, att man ej

genom detta fördrag behöfde anse honom för alltid förlorad för de

österrikisk-polska intressena. Tvärtom. När kurfursten jrenom nämnda
fördrag blifvit suverän öfver OMtpreussen och hade vunnit hvad lian

af Sverige kunde vinna, bkuiic hau naturligtvis se sig om efter stod

på annat håU för att bevara de fördelur, som Sverige eudu^il mot-

villigt gifrit honom. Lisola hade ifrån förrta början önskat ett nlr-

mande mellan kejsaren oeh knrfuraten, han hade aldrig tiott på till-

•^Utligheten af dennes förbindelse med Sverige och hsde alltid nttinkt

utrSgar till ntt vinna denna ärelystne furste, men det var föcst nn,

som man i Wien började önska sluta sig till kurfursten.

OlyckligtNis saknas Lisolas rappporter (or nov. och dec. 1656.

Därigenom kan man i detta arbete ej närmare följa de partiväxlin^ar

i Wien, som föranledde Lisolas sändande till kurfursten på nyåret 1657.

Lisulas rapport af den 13 jan. 1607 trån det kurlurstliga hofvet

hör onekligen till de intressantare af de här offentliggjorda aktstyckena.

Det låmnar en liflig inblick såväl i Lisolas fintlighet som i de intriger

och den uppfattning, hvilka slutligen framkallade kniforstens affall

från det svenska förbundet.

Lisola vardt genset väl emottagen af alla motständarne till för-

bundet med Sverige, såsom kurfiirstinnan, Hoverbeck och Schw^erin,

och wjdan vid första audiensen fremknstade han tanken på en fnr-

soning med Poleu. För Lisola voro de underhandlingar ingen hemlig-

het, som under hösten förts med polacken Gonsievski, men icke desto

mindre iakttog kurfursten i början stor försiktighet. I ett senare

samtal frågade han Lisola helt öppet: »Hvad tror Ni Polen vill göra

för mig, om jag låmnar Sverige^ Lisola hade nu fött veta, hvad han
alltid trott, det förbundet med Sverige var å kurfuzstens sida »memm
eommercium, non amicitia». Och med denna visshet var han for

ögonblicket nöjd, ty ännu en tid behöfde Polen rusta och Sverige

afmattas, innan aflallets ?tiind för Brandenbnrg kunde vara inne.

Efter att hafvu cniigt sin regerings önskan ännu en gäng och

utan framgång framställt till Karl Gustaf en begäran om att få medla
i det polska kriget, begaf sig Lisola i slutet af januari 1667 till

Johan Kadmir i Damdg.
Hår var ett rikt fölt för politiska rånker, angående hvilka Lisola låm-

nar vijrdefolla i^plysningar, kompletterande Budawskts polska historia.
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Dttnoyers bebmtB bnf, aanit »Urkunden ond AetoDstiioke det kiuföieten

Friedrich Wilhelm», andra och sjunde delame.

Lisolas viktigaste uppgift var att motarbeta d'Avnugours freds-

förslag. För att nå detta mål skydde ban inga raedel; på eget bevåg:

till och med, hotade han, att Österrike genast skulle sluta fcrbmid

med Sverig-e, om polackarne aritoge ett dylikt, ocb lyckades atven

omiutetgöia ett tiilHruadt möte mellan Karl Gustaf och Johan Kasimir,

för hvars följder han fruktade.

Efter att liafva erUUlit ratifikation på det ofvannamnda fördraget

af 1 deo. 1656 mellan Polen ook Österrike, afreste Lieola i mara
1657 på Johan Kasimirs och andra polackars begäran till Wien för

att där föra Polens talan. Bättre sakförare kunde de ej fL Därom
vittna två på en gång klart och v;irnit skrifna memorial (dat. 2B mars,

början af maj), hvilka äro synnerligen värderika för uppfattningen af

den politiska ställningen. Utgifvaren af Lisolas rapporter uuser, att

det var genom det första af dessa memorial, som kejsar Ferdinand

efter långvarigt vacklande vanna fÖr krigspolitiken. Hans anart in-

traffiide död fördröjde endast för en kortare tid afalutandet af ett

njftt fördrag af den 27 maj mellan kejsaren oeh Polen, hTarigenotn

den förre förband sig ej blott att medla utan ftfven att i nödfall

gripa till offensiven.

Redan före fördragets afslutande var Lisola åter hos Johan Kasimir,

såsom hvars tuilmaktige han i juli afsuides till kurfursten af Bran-

denburg.

Nn ansåg Lisola stånden kommen, då korfiuaten med verklig

fördel för Polen kunde loekas från det svenska förbundet. Bn diplo-

matisk täflan började mellan honom och den franske gesanten samt

Karl Gastafil utskickade, grefve Schlippenbach. Lisolas rapporter

lärana en ypperlig inblick i denna täflan, hvilken, som bekant, slutade

med Lisolas sc^K^r och tordraget i Welau af den 13 sept., hvarij^enom

Johan ivasimir (TkHtidL' k ui furstens siiv, ranitft öfver Ost-Preus.scu.

Lisola hade Johau Kaäiuiirs hemliga instruktion vid dessa för-

handlingar, men var icke desto mindre kejsarens sändebud och för-

bandlade å dennee viBnAr om en närmare anslutning mellan Österrike

oeh Brandenburg. Härvidlag kommo naturligtvis i betänkande det

ännu ej försiggångna kejsarvalet med ty åtföljande val kapitulation.

Kurfursten var fast besluten lämna Leopold Bin röst, men ingalunda

för intet. Garala anspråk upptogos; nya framställdes.

Dessa underhandlingar mellan Österrike och Brandenburg, som
fortgå ända till dess ett fördrag iitgicks den 9 tcbr. 1658, belysas

genom uågn ti Lisolas rapporter, desto virdeftdiare, som inga protokoll

rörande dessa förhandlingar lära finnas eller af Pufendorff begagnats,

och som de i »Urkunden und Actenstucke:» del. VIII meddelade uuder^

rättelserna äro knapphändiga och hufvudsakligen angå den branden-

burgrske gesantens förhandlingar i Wien.

Därstädes hade man hoppats, att kurfursten genast efter afslntandet

af fördraget i VVelau skulle infalla i Pommern, och detta skuiie göra

hvarje Österrikes aktiva ingripande obehöHigt. Kurlursten åter före-
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slog geiiast öppet en mot Sverige riktad offensiv allians med Öster-

rike. Han forlÉIarade bestämdt, att han ej utan 8,000 man deier-

riliska hjälptrupper aknlle röra aig ur lliekeii. Genom en dylik allians

borde ockiå Oeterrike hindna att deltaga i kriget mellan Spanien

och Frankrike. Tillika skalle bestimmeltema rörande k^unralet

algdras.

Leopold rvo:gade tillhaka för en så djärf och kraftig: politik.

Båda partorna kände ais hpsvikna på hvarandra, och Johan Kasimir,

som vautat ett kraftigt uudeistöd, var besviken på dem båda två.

Lisola, som utlofvat deaua hjälp, kom i en obehaglig mellanhand.

Kurfursten hotade att återigen närma sig Sverige. Orolig häröfver

inlftmnade liaola den 18 nor. ett mllrkligt memorial till aln regering,

•å kraftigt och beitSmdt, att man i Wien föret tog anatöt af detsamma.

Man hettade dock dess innehåll, och Leopold började att taga ad uotam
kurfurstens nämnda förslag. Monteruccoli sändes till Berlin, och 9 febr.

1658 slöts det för Sverige betydelsefulla fördraget mellan Brandenbnrg
och Österrike. Lisola hade vunnit sitt mål.

Under den följande tiden är Lisola i det polska högkvarteret.

Hans rapporter lärana fiere intressanta meddelanden rörande forhand-

lingarna mellan Ryssland, Kosackerna, Brandenburg, Frankrike och

Polen. 1

Utrymmet f&rbjnder oas att nftrmare beröra dessa rapporter,

hvilka jåmförelse^is mindre angå den svenska politiken, men ifven de

ftro, liksom arbetet i sin helhet, en värderik källa för hvar och en,

som önskar gmndligt lärs kftnaa denna tidiymds diplomati*

De diplomatiska förbindelserna emellan Sverige och England
1624—maj 1630. Akademisk afhandling af Abon Rtdfors. 164
sid. Upsala 1890.

DÄ en ^ånor en ny Gustaf Adolfs historia, tillfredsställande de

historiska anspråken, kommer att skrifvas, torde af de mouofrrafier.

som därvid komina att tjäna till forskarens ledning, herr Rydfors

föreliggande afhandling blifva en af de värdefullare. Den del af den

svenska diplomatiens historia, som den behandlar, är ett af de för

densamma viktigaste tidsskeden, eniUr härunder träffades förberedelserna

till det stora steg, hvarigenom den svenska politiken skalle blifva af

' Tvänne af Lisolas rapporter till kejsaren af den 22 maj och 22 juni 1658,
som saknas i deaoa nmling, finnas i Kiksarkivei i Stoekholm bland Biörenolont
bref till rådet.
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europeisk be^delae. Allt sedan Blisabets dagar Tar ju England den

proteatantiska InifVvdBaktaD i Rviopa, och frfai England var det ftfren,

§om den piotMtavtåaka nrlden oebiå after Slisabeta tid viintade rSdd-

ningen uudan den öfversviimniande katokka reaktionen. Vi kftnna

också, hnra konung Jakob, genom den betydelse den allm&nna meningen
gaf honom mera än g^enora sin verkliga makt, i e\ rinpra mån höll

trådarne till den skandinaviska politiken i sin hand, ?å att knapt

någon viktigare uiKlerhandling under de första årtiondi ii.i på 1 fiOO-

tttlet i de nordiska rikena kunde föraiggå utan eugeLska t^atidebuds

ninraro och goda mmne. Utan Englands bifall och åtminstone mo-
rallakn nnderatdd knnde ej heller Gnstal Adolf tänka på att npptrida

på den enropeiaka krigaakideplalaen i Tjskiand.

Historien om Englands och Svetigea dlplomatiika förbindelaer

1624—1630 blir därför historien om, bnm den avenake konnngen
söker att vinna detta bifall och detta understöd, om huru han, med
ihärdigt fasthållande under alla dessn år af tanken att kunna upp-

träda till protestanternas understöd, med klokaste försikli^bet irör

sina anbud och, då dessa ej antagas, bidar sin tid, till deBs oinsr in-

digheterna blifvit sådana, att eu Englands egen ambassadör uppbjuder

all tin diplomatiaka akicklighet för alt genom beredandet af en fördel-

aktig uppgöralae med Polen möjliggöra den tyaka expeditionen. På
Baglanda hållning berodde nämligen väaentiigen aftral det Unga dröjs-

mUet med Sveriges deltagande i atriden som deaa ingripande just vid

den tidpunkt, då detta ägde rum.

På samma gång fastheten och den kloka försiktigheten i Gustaf

Adfilfs politik genom denna nfhandlingr får «in lielysninET. vidt fr^y-an

är om Eneland. på samma gaug lujysrs uck till full<i (U t » iiir^jläka

kabinettets håiiuiugsioshet och svaghet. Själfva det slutliga kraftiga

npptridandal till Sreiigea förmån i Prenaaen ajnea mera hafva beroU

på den engelake ambaaaadörena egen politiaka åakådning än på hana

regerings dnaknlngar.

Förf:8 framstöllning börjar vid tidpunkten för omslaget i konung
Jakobs politik efter misslyckaudet af det spanska giftermålet, hvilket

omslag gynsamt inverkjulc på hfins förhållande till Sverige. Värf-

ningarne for po!?k räkning i i^igland omintetgjordes, och Gustaf

Adolfs ryktbara prajekt till gemensamt uppträdande i Tysklaiul af

1624 turdes geuom Spcns, Camerarii, Bellins och Uusdorfs förenade au-

Bträngningar ända till gränsen af sin fullbordan. Underhandlingarna

om detta förslag tilldraga sig hnfmdintreaaet i de föitta kapitlen i

boken. Bittert måate det hafva känta aåväl för diplomaterna som för

konungen att se förslaget stranda i sista ögonblicket. Den fördelen

skördade likväl Sverige i alla händelser af Jakobs öfvergående bevågen-

bet, att denna ej obetydligt synes hafva medverkat till Axel Oxen*
stiemas diplomatiska triuTTif vid gränsmötet mot Danmark lt>24.

Den svenske konungens hållning under Hcti närmast följande

tiden var den mera reserverade iakttagarens, t-huru hau alltjämt var

benägen att ingå antagliga förbindelser till åstadkommande af resti-

tutionen af Pfals. Han modifierar ain företa plan, han går i princip
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in på en kooperation med KikHan IV, han föridarar sig till ooh

med benägen att vilja Blbe ock Weeervigea i atillet för atefler Oder,

men hans fordran på ett förband, tom ger fnli garanti eamt till*

fåcUiga -enbsidier, vill man ej tillmötesgå, och af hela årets under-

handlingar 1625 blir intet annnt resultat än en inbjudninfr från

Haagkongressen ruKler Buckinghams auapicier till Gustaf Adolf att

biträda Hnagforbundet, utan att detta vill ikläda sig några synnerliga

förpliktelser.

Expeditionen till Premien 1686 föranledde emellertid nya försök

att sammanbinda polska kriget med det tystat. För Gustaf Adolf

ar, som bekant, denna expedition ett stog mot reaKseramiet af koope-

-rationsplanen, men bans tq[>pmaningar till England och Holland att

med råd och dåd förena sig med honom förklingade ohörda. England

blef också under Buckinghams lednin*]^ allt raer och mer ur stånd

att hjälpa. Gunstlingens obenägenhet mot de pfakiska statsmännen

gjorde också sitt till för att förtaga dess regerings ifver, och slutligen

utgöra de merkantila frågorna, särskildt tillvaratagandet af de engelska

bandelsintressena i Preasaen, den hnfirndsakHga anknytningspunkten

mellan de båda Iftndema.

Bå intrftder från senare hälften af 1627 ett nytt skede i de
evangeliska makternas inbördes förbindelser, i det frågan om tryggandet

af de båda nordhafvens oberoende träder i förgrunden. Faran för det

habsburg^ka hnsets öfvermakt ej blott för Sverge och Danmark utan

äfven för Eno^land och Holland syntes öfverhängande, och den enighet

som den pfalziska frågan ej förmått åstadkomma, kunde möjligen den

baltiska åvägabringa. Utsikterna i England för antagandet af Onataf

Adolfs nn gjorda anbud voro lofvande nog. Karl imr oroHg för

Englands Ostersjökandel, parlamentet var benäget att bevilja penningar,

ooh Buckingkam syntes på allvar beshiten att återgå tiU £lisabetB

politik. Men alla utsikter förmörkades genom <runstl!nj?ono mord
En egendomlig episod, vid hvilkeu förf. här nuirot dröjer, är

det bekanta privatfördrag, som Bu(;'kingham i höfrlulliir f nnn afslöt

med Gustaf Adolf om aktivt understöd för att eroira Jamaica för

hertigens privata rftkning.

Emellertid år det först genom ambassadören Thomas Roes upp-
trädande 1629 i Preussen, som något verkligt praktiskt resultat fram-

går af förbindelserna med England. Det år också förmodligen d&rför

som förf. här funnit en lämpli» afslutnin^spunkt for sitt arbete, och

det är äfven därför, som bokens sista kapitel erbjuder det största

intresset.

Roe anlände till Preussen i augusti 1629. Med en brinnande

nitälskan för den protestantiBka aakmi synes han ha Imenat en klar

bliek för omständighetemaa kraf ooh en kraftig energi att drifva sin

mening igenom. Den sistnämda egenskapen togs också i hög grad

i anspråk, enär han mycket lamt understöddes hemifrån. Den engelska

regeringen hade återvändt till sin första kärlek: åstadkommande af

Pfalz restitution senom underhandlingar. I Haag; faun Roe intjen

benägenhet att lämna subsidier, och i Danmark hade vid hans ankomst
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dit |>å iFigen iäl Prsofleea freden med kejseren njte blifdt ntilieerad.

I Prentseii meltogs Im» fönt ned misstroende af Bvenskanie, mveek-
lades i raDgtvister med sin franske kollega och rönte motstånd p&
grund af de mot Sveriges tullsystem fientliga intreseena. Men trote

alla dessa svånjrbfter förde han verket til! sitt slut.

För Svprifre blef hans bistånd ovärderligt. En månad etter bans

ankomst slöts det fordrag, som åt detsamma lämnade tuilöfverHodcts

rikliga källa till utförandet af tyska kriget.

England limnade viMerligen iålnada inga subridier, men>
flåaom Boe påpekade, de uppoffringar eom engelska nndeiaåtar tO!

Sveriges förmån måste underkaela eig, kände på viset ellt aaees såsom
sådana. Ej heller gaf engelska regeringen några trapper, men väri^

ningsfriheten och det enpkilda fördrag, som markisen af Hamilton

afslöt ora levererandet af en kår på 6,000 man, kmuie betraktas såsom

en ersättning därför. Och på sådant sätt har verkligen England

bidragit till att sätta Gustaf Adolf i stånd att bistå trosförvandterna i

Tyekland.

En stor fordel för fötf. har varit, att han haft tillgång till

korrespondenser af alla de förnämsta i dessa underhandlingar delaktiga

diplomatema. Betydande delar af Spens korrespondens finnas nim*
ligen i v^rt riksarkiv, hvilket äfven är forbållandet med Onmerarii

och nuij;i\i l^eliins hrvf til) fixe] Oxriistierna. En del af Catnerarii

brei liatva offentliggjorU* at c^chybergson och en annan del (af de här

icke befintliga) ai Moser. liusdorfs i förra seklet offentliggjorda bref

oeh memoirer ttro allmint bekanta, oeh slutligen har Gardiner i en
fSga omflngarik (98 lidd.) men så mycket mer innehilltrik publi-

kation för ej länge sedan (1875) meddelat de viktiga aktstyckena nr

Boes brefvexling för åren 1629—30.
"De godfi kfillornft synas väl hafva blifvit begagnade, och ön«k-

värdt vore, att förf. blefve i tillfälle att fortsätta sina forskningar i

samma riktning.

Per 8mUtéH*

laiate dea Diplomates Fran9ais en Suéde 1641—1801 par le

C:te F. U. Wrangel. 9h sid. stor 8. (Uppl. lÖO numrerade

exemplar). Stockholm, Norstedt, 1891.

Gntf9 Fredrä Wrangel ir redan kind för dm historiskt intoet-

serade allminheten genom åtskilliga arbeten. Hans topografisk-histo*

riska anteekningar om Eyttems socken ha redan för ett antal år

sedan varit föremfil för en anmälan i denna tidskrift, liksom förlidet

år hans teckning af Bernadottes ungdom. Do vittna om ett lifligt

intresse för ämnet och om en forskningsförmåga, som icke pkytt

några mödor. Om det är våra stora historiska namn och våra herre-

säten, som företrädesvis synas lockat vår förf., kan man, med tanken
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på bans e^t naiuu, ej undra däröfver. Uno» sista arbete, en elegant

publikttioii, lom vi bår h» &djet att aamma, f6r m» tiU ioke

minditt lyBande krete, till aunlingeii af fnnaka siiiéebiul i Sverige

eUer hoa avenaka kottungar under 3 Vs irkundiade, 9m aamling, dir

lysande namn ur den franska adeln trängas, och ryktbaibeter inom
den franska diplomatien aflösa hvarandra. Sverige var ju läuge

Frankrikes säkraste och mest betydande alliernde i Europa.

Förf. själf yttrar sifr i förfetalet mycket aiispråklöst om sitt verk.

Ilun Imr dock ^enom detsamma gjort den historiska fon^kniiigeu en

verklig tjaust. Hvar och eu vet, hur välbehöiliga dylika krouologiska

oek biogrtfi^A atodjepankter åro, mm han kår kar Jtemat. Vi fingo

16t någfa år aedan från Frankrike en aamling af inatruktioner för

deaa aändebud till Sverige; vi ka bår iått en liten biograliak kandbok
till densamma, med den akillnad att detta supplem^t omfattar hela

tiden för de båda ländernas diplomatiska beröringar med hvarandra,

instruktioiKTna endast åren 1648—1789, Rtt ^refve Wrangels förteck-

ning uppta<rer alla franska sändebud, instruktionerna åter afae eudtist

en del af beskickningarna till Sveriije, de stöndio:a.

Grefve Wrangel har icke blott sokt göra sin förteckning tull-

atändig; han har äfven sökt göra den så riktig i afseende på namnen
aom möjligt, och bar därigenom gjort oaa en annan ijånat. Han
känner, kvilken förvirring ock bvilket godtycke, aom råder i afoeende

på bruket af de franaka adelsnamnen; ån begajpiar man det ursprung-

liga familjenamnet; ån den åt ättegrenen förlänade särskilda titeln,

grefve, markis o. s. v., med tillägj^ af något län eller gods. Man
talar om d'Avaux och d Havrincour a ena sidnii, om Béthune och S:t

Sévérin å den andra; man talar omväxlande om Bonac och d Usson,

ehuru de äro samma person o. s. v. Det är ungefär, aom om vi i

Sverige skulle om hvartannat använda uttrycken grefven af Stegeholm

ock Veatervik ock Svante Sture, friherren af Kimito ocb grefven af

Södra Möre och Axel Oxenatierna, grefven af Leckö ock Arenabnrg
och Magnna Qabriel De la Gardie, grefven af Koraholm och Gabriel

Oxenstierna o. s. v. Med genealogens hela noggranhet har förf. au-

gifvit både familjenamnen och de vidhängda titlarne och uppställt c^tt

mycket konsekvent namnregister i slutet, där familjenamnen — t\ ifvcls-

utan riktigt — nro nppslao-sorden, sålunda Mesmes, icke Åvaitx^ ras
icke Feuquit res, hvarjaitUe lianvisningar underlätta användningen. Att

han därjämte mer än cn gång kommit i tillfälle att beriktiga gängse

namnfel, säger sig själft; exempelvis må nåmnaa Ävaugcur i at. f.

det ånnu någon gång förekommande Avanffour, Bandemlle i at. f.

Baudevillei man jfinner äfVen Chamont i st f. det bittills brukliga

4S:t Chaumont. Äfven biograåaka och genealogiaka miaatag har förf.

varit i tillfälle att beriktiga.

För sitt arbete har förf. användt både svenska och franska arkiv,

hvad de sistnämnda angår äfven uti landsorten, samt dessutom en

omfaiLande tryt >.[ literatur, och hans förteckning synes vara mvcket

fullständig uch pålitlig. Att eu legationssekreterure Barré, som skref

tjrån Sverige i början af Karl XILs regering, synee vara nteglömd, år
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ju en ren bagatell (afiakrifter af ett par hans depecher finnaa i Wahren-
bergska saml. i Riksarkivet). Att ett och annat förbiseende, en eller

annan tvifvelaktig uppf^ft bland en e&dan massa af data kan påträffas,

är icke heller att undra på. Så t. ex. sammanträffade Axel Oxen-
stierna enlifi^t fp^on ny)pyift ti. 17 okt. 1635 i Wismar med S:t rhamont
(Handl. lör. 6kaud. Hist. 37, s. 131; jfr. Wraiifjel s. 20); Avaux
afslöt med Salvius en ryktbar traktat redan d. 24 febr. 1038.

Förf. tillkanuagifver sin afsikt att äfven offentlig^^öra eii liknande

förteckning öfver svenska sändebud till Frankrike. Vi önska honom
all framgång i detta företag, som likaledes bör för forskningen blifva

af njtta och som säkerligen torde blifva förenadt med mindre syårig^

heter än detta.

Hut. Tidiirift tSSt. Orantkn, 4
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grafi 148I--160O. H. S (1601—I5I8>. — Bref rörande Nya fikolans
historia. Med anmärkningar utgifna af G. Frunck. H. 4. 1811
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af E. Lewenhaupt. H. 1. 1788-1789.

Svensk Tidskrift utg. af F. v. Schéele. 1891, 3. H. Hjärne, Lär-
domar fskn Finland.

Theologtok Ttdscfkrtft for den evangeltsk-lutfaerske fcirke 1 Norge. Dd-
^h-pt af C. P. Caspari. Gi.sle Johnson og A. Chr. Bang. Tredle
Heekke. Bd« 3: b. 2—3. G. Storm, De »Idste kirkellge Optegoelaer
om 8t. Olav.

Museum. Tidsskrift for Historle og Geograti. Redaktion: Carl Bruua,
1891, 3. C. Correus, Fortid og Natld i Skanör og Falsterbo. Bt
Bidrag til Danmarks Historie.

Finsk Tidskrift utgifven af F. Gustafsson nrh M. G. Schybergson-
1891, 2. M. G. äcbybergsoQ, Ett akademiakt vitncsbörd gifvet åt
Henrik Gabriel Portban kr 1769. — 3. M. G. Sobybe rg s o n , Göran
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180il. — Öfversikt: M. G. S., Historiska sällskapet vid universitetet

i Petersburg.
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'VJestnUE latozltdeeki. 1800. Oktolier. 7. iTorten. Satiriska niedal|er

berörande kriget mellan Peter den store och Kari XII.

DoutSOhe LitterattirzelttlDg Herausgegeben vou August Freseuius.
1891» 1. Der Prinz von Homburg von Job. Jangfer, anm. af Rein-

hold Brode. — 2. Libri memoriales capituli Lnndensis, anm. af
Dletrieb Bchäfer. — 7. Méroolres du I - Cars, anm. af Alfred
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Unionsfördragens tillkomst; Svenska riksrådets protokoll. Utgifvet
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Die Landeshohelt tiber die Trave. — K. Hartfelder, Das Katlur
rin' rifest der Heidelbcrp-er Artistenfaknltät. — A. HftiisrAtb, Arnold
TjQ Hr««r'!a — F v L>uhn. Heinrich Schliemann.
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Revne d'histoire diplomatique. Puhliée par lea soins de la so<->!»'té

d'histoire diplotnatique. 1891,2. Kervyn de Lettenhove, Uu me-
moire inédit de Margnérite de Valols. — Avril, Lc conférence autl»
eaclavagiste de Bnixelles. — Lénnardon, Un mobilier d*amba»sadeur
an XTUI« siécle. — Mårtens, La Kussie et PAngleterre an début
de lears relations réclproqaet. ^ Anbert, La conr d*Bspagne et
la situation de la SaToio en 1746. — Comptea sendna. —' Ohronlqae.— Btb!incrrn.phie.
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Hngnes et Kobert. Ut» document interpolé par Pierre Pitbou. — M.
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ÖfVersikter och Granskningar

BikikanÉlAreii Azel OxenstleniMi akrifter oeh breftrezling.

Utgifna a£ Eongl. VHterhets*, EBstorie- och AnlaqvitetMkademien.

Senare afdelningeu, tredje bandet: 1. Gabriel Gustafsson Oxen*

stiemas bref 1611—1640 ; 2. Per Brahes bref 1633—1651.
bdl sid. atOT 8:o. Stockholm, ?. A* Noratedt & söuer, 1890.

Af det stora fosterländska verk, som härmed tagit ett nytt steg

framåt, torde den här föreliggande delen ej blifvu dea minst värde-

fulla och intressanta, isynnerhet sedan den en gång genom publice-

randet af Åxel Oxenatiernaa avar på de här ingående brefren er^

hållit ain fulla belysning. Mer &n två tredjedelar af bandet upptages

af Gabriel Oxenstiernas bref till brodern, och dock finner man, att

ej alla dessa bref kunnat återfinnas. Sålunda saknas t. ex. aUa
ekrifvelser för åren 1614, 1615 och 1617; då Cronholm i sitt ar-

bete öfver Gustaf. II Adolf på ett par ställen citerar bref från denna

tid eller af annat datnra, än som här återfinnes, beror det synbarlig-en

på raisst.a2:. — livad samme anktor for öfrigt yttrar om dessa bref

såsom till innehåll och sammausättniug obetydliga-/ och hufvudsak-

ligen berörande »slftktförhållanden och enskilda angelägenheter» gäller

med sanning blott om skrifvelsema från den tidigare perioden, då
Gabriel Oxenstiema såsom hertig Johans råd oeh Icansler — procnl

negotiis — tillbringar sin mesta tid ute på sina laudtgods.

För öfrigt äro äfven dps«r! familjenotiser rörande Oxenstiernska

släkten eller den högre aristokratien i öfrigt, hvilka brefskrifvaren på
broderns nttryckliga begäran äfven i det följande fortfar att meddela,

i genealogidki afseende af ej ringa vikt och torde nog komma att

korrigera en och auuau uppfattning å detta område.^ Någon gång

håronder kommer gifvetris släktens repatation och bestånd under fSSr-

handling bröderna emellan, men man spanar fåfängt efter något, som
kan tydas som familjepolitilc på det allmännas bekostnad, och om
Gabriel stundom begär broderns intercession, gäller det oftare fram-

mande supplikanter än honom själf. I detta afseende råder en frap-

' båflom atgifv. i aadra noten sid. 9 påpekar, framgår uf breiVet ä samma
sidi, att JoliBti Oxenstierna, kanalerens Mm, är tHåå 1612, ej 1611, som rudig«ii

uppges. Sn amuin uppgift i Xor<ligk Familjebok rörande samme person eller tit

han redan 16'^9 af fadern i PrenHSpn införts i det offentlica lifvet viaar sig af

brefren ä sid. l'J2 och 194 äfveuleiies kummu ett år för tidigt.

Mist. Tidskri/t 1891. Granskn. 5
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pant olikhet mellan Gabriele bref ock Per Brahes, hvilken senare ej

ens under den tid, åk han anses ha st&tt. i spändt förh&Uande till

likskanslern, aktat för rof att flitigt plädera för erhållandet af nya
kronogods eller häfdandet af siua gn fli^^a anspåk gent emot kronan.

Under den försifci tiden äro Gabriels bref i öfverpiisstämTiielse

med broderns önskan korta och faktiska, respekten fÖr den ofveilätfsne

brodern och okunnigheten om statsärendenas gång tillåta sällan ett

eget omdöme, och det klagas stundom, att svaren äro nog tröga och

snSfra; men jn mer den forne landtjunkaren dragés med i det offent'

liga lifvet och f&r tillfälle att lägga sin duglighet i dagen, dess mera
växer han synbarligen både i själflförtroende och i broderns ögon och

dess fylligare odi innehållsrikare blir ock hans brefväxling. Såsom
ståthållare i Stockholm får han snart det pröfvande uppdraget att

sätta lilla tullen och accisen i ghng därstädes; 1623 har han mycket

att bestyra med sjörustnintfania i anledniiic; af expeditionen mot
Danzig, men han uttör detta uppdrag blott med hällt hjärta, enär

hela detta foretag för hans lugna ooh klara omdöme redan på för-

hand framställer sig som onö^gt och forhastadt. Som ståtiiållare

öfver Uppland får han samma år del af det nya förslaget till jorde-

bok och uppbördsräkenskaper äfvensom en ny ståthållareiustruktiou,

men intetdera vinner hans bifall. Det förra oofillades af hfinsvn till

häradsskrifvariies oförniåtja att reda med så mycken bråkräknin^-;

instruktionen åter ville lian aldri"^ underkasta sif? äfven med risk att

för ail framtid blitva utan ämbete. Orsaken härtill var den. att

landshöfdingame härigeuom skuUe bllfdt ekonomiskt ansvariga för

all uppbörd ooh alla restantier inom sina län. Tydligen var det pä
grund af detta motstånd från ståthållames sida, som denna instruk-

tion, hvilken Odhner (i sitt arbete om Kristinas förmyndarestrrelse,

s. 176) förmodar legat till grund för den ai' år 1635, aldrig blef

u^rdnd i konungens tid.

Med rådsregerin^^en under konungens frånvaro i Preussen be-

gynner Gabriel Oxenstiernas viktigaste tid. Det är ett verkligt nöje

att iakttaga denna oförtrutua och gedigna brukbarhet på de mest
skiftande TerksamhetsfRlt — inom regeringen, riksdagsarbetet, poli-

tien, rättsväsendet, ja, t. o. m. diplomatien. Betecknande for denna
mångsidiga duglighet är det skäl, hvarmed han 1630—1631 motive-

rar sin begäran att få deltaga i de tilltänkta underhandlingarna med
kejsaren, eller att det i framtiden möjligen kunde komma fösterlandet

till nytta, ifall han sig »äfven på det handtverket någorlunda exer-

cerade» (s. 213). Det är om en dylik arbetsduglighet, Macaulay —
på tal om en af de sista Stuartanies ministrar — en gang anför det

yttrande att den aldrig är nr vägen och aldrig i vägen.

Det behöfdes en enande kraft mellan rådsregeringen där hemma
och konungen med kanslern där ute, den behöfdes än mer, då ko-

nungen lämnar kanslern ensam som Preussens styresman och själf

går till Tyskland, och den behöfdes äfven under den följande tiden

för att upj)ehalla förbindelsen och förebygga alla missförstånd mellan
förmyndarstyrelsen och dess fuiirayudige legat i Tyskland.
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Att fvlla (lptt;i behof var Gabriel Oxenstierna hhde ^enom sina

per8onlio:ii et^tuökaper och sin ställniiif^ särskihli kallad. Det är

denna hans e^?enskap att tjäna som språkrör ömsevis lör rådet och

rikekanalern, som ger hiuiR bref frfin denna tid en så stor vikt. Så
då rikekanslern höaten 1627 vill fSrmfi adeln att förnya beslutet vid

januari^riksdagen rörande boskapslijftlpen och generalntskrifningen, så

meddelar han först denna önskan åt brodern,^) för att denne må be-

arbeta rådet och slutligen detta genomdrifra saken hos sina stånds-

bröder. T>eii vid detta tillfälle af rikskanslern uttalade tanken, att

de, soin drofjjo mesta äran och fördelen af fosterlandets politiska

ställniiiL'" också borde underkasta siii; i\v största offren för dess bastu,

finner sedan vid flere tillfällen en varm förespråkare i Gabriel Oxen-

stierna. Sedan städernas deputerade på ett mÖte i början af år

1629^ lolVat konungen uppstålla en flotta på 16 skepp, meddelar

Gabriel i bref af den 5 mars s. å., att »vi af riksens råd satt oss

tillsammans om några skepp och söka medconsorter, att vi ock till

tio stycken komma kunde'>, och under den svåra tiden efter nederlaget vid

Nördlingen underrättar han brodern (den 20 ang. 1635), hurusom
jvi som här i Storkholm hafva varit tillsamman» beslutat forskottera

kronan medel till en styrka på 6000 miin i och for det befarade

kriget med Polen.

Någon gång tick Gabriel Oxenstierna iifven inför konungen föra

broderns talan. 811 särskildt vintern 1628—1629 då konungen, allt

för myeket litande på sin kanslers förmåga att skapa af intet, läm-

nat utan afseende dennes upprepade ansökningar om proviantunderstöd

från Sverige för det nödlidande krigsfolket i Preussen. På alla raunt^

liga framställningar blefvo utan verkan, framgaf Gabriel slutligen

broderns ei;et bref, hvilket bland annat innehöll de skarpa orden, att

ifall man hade något emot honom, borde man söka honom själf och

hans barn och icke därmed skada H. K. M:t och fäderneslandet (s.

175). Konungen, öfverraskad och förlägen, gjorde hastigt slut på
samtalet, men redan kl. 6 följande morgon efterskickade han Ga*

briel Oxenstierna och förklarade fÖr honom, att oron öfver kanslerns

missnöje ej tillåtit honom sofva och att han genast skulle sörja for

dennes ilni^åttninir. Säkerligen var detta ej den enda sömnlösa natt,

de stora syftena och de små tillgångarna beredt konungen. Hur v&l

man än förut visste, att Sveriire!; storhetstid ur ekonomisk synpunkt

saknade hvarje fäste, hiipnar man ända öfvcr den rint^a entusiasmen

för kriget i Tyskland, då man i en Gabriels skrifvelse af den 24
oktober 1030 på tal om det utblottade tillståndet i landet läser dessa

tröstlösa ord: Få äro de, som för henne (pesten) sky, llere, som
henne åstnnda, förmedels henne att skiljas vid denna vedermödan.

I själfra verket var ingenting så ågnadt att bringa konungen i

misshnmör som dylika erinringar om den svagaste sidan i hans ställ-

ning, och Gabriels bref till brodern ha mycket att förtälja om den

*> Kanaleras bref, datendt 1 nor, 1G27, referenw delvis hoi Cronholni
V; I, ir.7-

2) Jfr Geijei 8. 130.
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onåd rådet ådrog sig, då det vägrade att i 1631 års liksst^tt upp-

taga de oböviljade boskapspeugame och utskrifniDgshjälpen utan syn-
dernas börande. Då kanalem i denna eak itftUde sig på konungens
flida, sökte hans broder försvara rådets beteende, och i en skrifrelse

af den 8 maj 1631 åberopas blaud undra stÖd därför rådets äm*
betsed att styrka allmogens, ej mindre än konungens ratt, Det var

denna tvist, som ådrog rådet förödmjukelsen att se räkningekammaren

ställd under pfalzg^refvens uppsikt — något, som återigen ej torde

varit utan inflytande pA den stämning, rådet i det följande lade i

dagen mot denne herre och hans hus.

Säkerligen hade konungens snuUM>r gått rådet djupt nog till

sinnes, då själfve den Ingne Gabriel Oxenstierna ordade om att ned-

lägga tjänsten; snart tog emellertid hans saktmodiga natnr ut m
rått, och hans vredes vågsvall utmynnar slutligen i det uttryck, hvari

han som oftast uttalar sin främsta lefnadsregel — patientia! Som
en vttrinsr nf rådets underkastelse torde man få anse den i dessn bref

gånf( efter annan omförinälda planen att utskicka tvenne deputerade,

en af rådet och eu af ridderskapet och adeln, för att lyckönska ko-

nungen till hans segrar och tillika ötveriamna en pussande present.

Men då adeln vid 1632 års utskottsmöte sade tvärt nej till denna
extra utlaga, mftste tanken på presenten öfverges, och rådets då
fattade plan att på egen bekostnad utskicka en deputerad nr dess

egen krets, för att åtminstone frambära lyckönskningen hann ej sättas

i verket före konungens död.

Under förniyndaretiflen 1)lifver denne brefsainlinor af nn större

vikt än förut såsom ett ypperli^^t supplement till rådets och reo;erin-

gens i HRndlinirnr rör. Skandinaviens historia publicerade brefväx-

ling med rikskanslern; också ha dessa bref af Odhuer ganska flitigt

begagnats. — Påminner rådets ställning till tyska kriget redan under
konungens tid i någon mån om den hemmavarande rådsregeringens

opposition mot den kungliga krigspolitiken på Slarl XII» tid, så

blir detta än mera fallet under den följande tiden i följd af re-

geringens känsla af bristande auktoritet gent emot de skattdragaude.

Redan i konungens lifstid hade rådsregeringen mer än en gång för-

klarat konungens pcrsonli^-a närvaro nödvändifj, då någon utom-

ordentlig pålaga skulle affordia^ folket; på samma vis påyrkas uu
oafbrutet kanslerns hemkomst vid liknande tilltallen. Äfven för igång-

sättandet af det genom Regeringsformen omskapade förvaimiugsnia-

sMneriet anses dennes närvaro nödvändig. Biksdrotsens bref iro upp-

fyllda af klagomål öfver oredan i riksstyrelsen. Den duglighet, som
fanns att tillgå inom den yngre generationen af högadeln, forädrog

den mera glänsande och snarköpta äran af krigsbragdema i Tyskland

framför de otacksamma mödorna i civiltjänsten hemma; de mest du-

gande äranessvennernn på detta fält voro novi homiyies, såsom Grubbe,

Salvius och Nicodemi, och man ser riksdrotseu vackla mellan er-

kännandet af dessas dnt^lif^het och farhågan att genom deras fram-

släppande med tiden återföra K^arl IX:8 plebejiska sekreterarerege-

mente.
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Efter kaDslernt hemkomst krympa drotoena bref åter tillhopa i omfång
och betydelse. En s&rskild erinron förtjftiia dock brefven firåii den

resa han 1688 fSretog ji^nom Värmland oeh Vevtergötland f5r att

stilla de där ntbratna oroli^hetema. Det var ingen slump att detta

uppdrag lämnats drotsen. Den förmåga att taga bönderna från den

rätta sidan, som hnn vid fnreo;åeiKle riksdnjjfir ofta hjift tillfälle att

Ififrirn i dagen, framträdda hnv i sin fulln ?lans. Redan ryktet, iitt

droiscn stod i spetsen for kommission! ii. utrtfvade en lugnande in-

verkan på de upproriske, och genom en klok blandning af saktmod

och fasthet i förening med en viss humor gjorde han hastigt slut

på dessa oroligheter, som ingett regeringen stora bekymmer. —
»Hade yi Tarit ^eta om hnfvndet, '>^» skref han den 9 november

till brodern, »och inte gått med sådan patientia igenom, så hade vi

bragt hela landet i vapen.» — Man finner ock, att de åtgärder, som
till förebyggande af dylika utbrott vid denna tid vidtogos i syfte att

underlätta afhjä] pandet af allmogens besvär, blifvit vidtagna i öfver-

ensstämmelse med drotsens tillstyrkRn.

De privata meddelandena bröderne emellan, som i drotsens ti-

man trängas allt mer åt sidan f5r de offentliga. Ät nnderri&ttelsen

om sin hustrus död, hvilken meddelas midt inuti ett bref af politiskt

innehåll, har Oabriel ej råd att olfra mer äa sex rader. Då hans

längtan efter brodern en gång utbrister i oförställd klagan, »det våra

år och dagar lopa således därhän utan all konversation och um-
gänge,» tröstar han sig gpnfist därmed, att allt sådant är dirigeradt

till PI. K. M:t.s och fäderneslandets tjänst. v Denna strnjifjri upp-

fattning at iosterlandets prioritetskraf utbreder öfver brödernas skrift-

växling en grundstämning af lugnt allvar, som blott sällan upplifvas

af en ansats till skämt, såsom då Gabriel någon gång berättar, hum
han måst hedra kurfursten af Brandenburg eller något främmande
sändebud genom att gdra grundligt skäl for sig i ett dryckeslag i

deras sällskap, eller då Axel vid broderns tredje giftermål med an-

ledning af brudparets bedagade ålder förvrider dennes gamla till-

namn -^gubbens till »gummtröstaren.'^

Sora bihang till bandets första del följa fem bref, som Gabriel

Oxenstierna och Mattias Soop under sin resa till Tyskland IfiH^ ge-

mensamt tillskrefvo rikskanslern. Dessa brefs väsentliga innehåll

återfinnes i Björlins nyss utgifnu arbete om Gustaf II Adolf, kap.

Konungens likfärd. För öfrigt finner man af dessa bref, att de båda

rådsherrame färtt ombesöijt det kungliga likets hemf&rd från Wol-
gast och sedan anträdt resan till rikskanslern, och ej tvärtom, såsom

t. ex. i Nordisk Familjebok, art. Gabriel Gustafsson Oxenstierna,

finnes uppgifvet.

Brefven till rikskansleren från bmflpni'? efterträdare i riksdrots-

ämbetet Per Brahe, hvilka fylla bandets senare del, kunna på intet

vis täfla med den föregående samlingen i betydelsefullhet. För den

fråga, man här närmast väntar sig berörd, eller den så mycket om-
talade antagonismen mellan rikskanslern och grefve Per vinnes här
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ingen Bänkild belysnings såvida man ej vill se en indirekt sådan ^

den omständigheten, att den senares skiifvelser åro sk&ligen både

sällsynta och knappa och blott när det gäller hlfdandet af bref-

skrifvarens aristokratiska anspråk uttrycka sig med mera frihet och

vidlyftighet, såsom särskildt fallet är med de intressanta och karak-

täristiska brefvcn af den 10 juli och 26 september 1638. Som be-

kant nnsfs safjda iuisshällif^iu;t ha drifvits till siu höjd £reiu)m Oxen-

stiernas häftiga banuebref till Per Brahe och de öfriga kuiuiiiisbariei Da,

som å svtiiiöka sidau uudtiiskreivu den unekligen något iurhastude och

släpphändta traktaten i Stumsdorf. Att kommissariema .med fiit ur-

aktlåtit att hårrid inhåmta rikskanslerens råd, framgår emellertid ej

af Brahes skrifvelser. Mer än en gång uttalar denne den önskan,

att rikskanslern uppehållit sig nära nog för upprätthållandet af en
oafbruten korrespondens, och besinnas det, humsom denne lillbrns:te

en del af denna tid så långt borta som i Frankrike och Holland,

synes det tydligt, att en dylik oafl>ruten korrespondens äfven med
god vilja svårligen skulle kunnat upprnithållus. — I öfriu:t tinnes

Brahe ännu mot slutet af år 1634 ha iitbedt sig som en heder att

få räkna Oxenstierna som gudfar för hans nyfödde son, och t. o. m.
i den skrifvelse af den 16 september 1635, hvari han besvarar

dennes banuebref tOl kommiNariema, fortfar han att med oförminskad

vördnad tilltala sin »käre frände och her far» och skyller »det otyget

skarpt ställda och u^^ot förfåugeliga» brefvet på ond ber&ttelse.

Orsaken till Per Brahes ej mindre än de öfriga fredskommissariernas

eftergift vid stilleståndstraktaten meddelas i brefvet af den 14 de-

cember 1634, hvaraf framgår, att fördrapret varit ett offer åt det

skattedragaude folkets opposition mot krigspolitiken, en opposition,

som ej ens denne stolte aristokrat synes haft mod att hänsynslöst

trotsa.

Börande Brahes förvaltning i Finland lämnas blott tämligen

knapphändiga upplysningar, och för ölrigt aro de hithörande brefven,

såsom utgifvaren upplyser, redan om ock ej fullständigt publicerade

i Tigerstedts »Bref från Generalguvernörer och Landshöfdiugar i

Finland» (Åbo 1869).

Hvad handskrifternas rätta tolkninir beträffar, h.ir anmälaren ej

haft tillfälle att anställa några undersökuuiiiar i riksarkivet, men den

bepröfvade skicklighet och «auivetsgrannhet, hvarför utgifvaren d:r

Sondén redan förut gjort sig kand, äfvensom frånvaron af påfallande

inadvertenser torde i detta afseende få gälla som fullt nöjaktig ga-

ranti. Endast i afseende på dateringen ser det ut, som felläsning

ägt rum på ett par stallen — detta tydligen beroende på den af ut-

givaren (sid. 373 noten) påpekade svårigheten att skilja mellan Ga-

briel Oxeustiernns åtta och femraa. Sålunda synes det bref, som bär

datum af den lU juli 1G28, rätteligen tillhöra år 1025. Den hiir

omtalade nederländska gesandten von Vosbergen, som säges ))assera

Sverige på väg till konungen i iiiga, besökte Sverige i dylikt syfte

just vid denna tid 1625, meu veterligen ej 1628, då konungen för

öfirigt ej uppehöll sig i Livtand utan i Prenssen; den af brefskrif*
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1

våren omtalade resan alber hans beskickniD^ till Eugland ocli Neder-

l&nderna. Likaså tyckes sammanhanget ange, att brefret n:o 262,
som bar datum 10 januari 1638, ftr från samma dag 1636, den hftr

omtalade skrifvelse, som titgifTaren i en not säger vara förlorad, är

«ålunda identisk med brefvet n:o 219. — I n:o 196 står i texten

»i dag den 28 ano-usti», i öfverskriften x-den 95 > s. ra. — På tryck-

fel torde det bero. då nto 264 har 21 i öfverskriftcii, 31 i under-

fikriften och då brefvet ii:o 270, i hvars text förekommer uttrycket

»i går som var den 20», är daturaiiL samma dag. I brefvet af den

21 februari 1632 säger sig Gabriel Oxenstierna hafra två dagar förut

mottagit broderns bref, dateradt Berlin 15 januari; i följande bref,

daleradt den 12 mars, omtalas ankomsten af ett rikskanslerns bref,

dateradt Berlin 5 januari; det forefaller nu anmärkningsvärdt, fast

än naturligtvis ej otänkbart, att brefvet af den 15 framkommit så

långt tidigare nn det af den 5. Genom jämförelse mellan Per Bra-

hes bref n:o 2ö och 27 fitint^r nian, att antingen bör det förra da-

teras 10 juli i st. f. 16 eller ock, hvilket tydligen är riktigast, siffran

10 i det senare brefvets text, sjätte raden från början, ersättas med
siffran 16.

Det odaterade brefVet n:o 154, som utgifvaren förslagsvis för-

lagt till juli 1631, synes snarare bdra förläggas till tiden närmast

efter brefret af den 29 april, till hvilket det i afteende på innehållet

nära ansluter sig. Sedan Gabriel Oxenstierna i sistnämnda bref först

antydt sin kännedom om broderns förestående resa till konungen,

utber han sig nämligen i brefvet 154 dennes råd, huruvida det ej

voro lämpligt att skieka sonen Ture ut till konungen, och i brefvet

af den 30 juni uttalar han sedan sin tacksägelse, for det brodern

svarat ä denna förfrågan och lofvut hu brorsonen under sina ögon.

Det synes därför antagligt, att rikskanslerns svar å brefVet n:o 164
ej vore brefvet af den 25 augusti, utan från slutet af maj eller

böljan af juni och sålunda brefvet i f^åga från bdijan af maj månad.

Det å sidan 323 förekommande å särskildt ark skrifna postskrip-

tnm, som utgifvaren gissningavis förenat med brefvet af den 25 ja-

nuari 1634, skulle anmälaren snarare vilja hänföra till brefvet af den

29 december 1633. Det siiges n«imligen i snirfla postskriptura att i

nästföregående bref redogjortB för Erik Larssons tillämuade mission,

och detta sker ej i brefvet af den 18 januari (Odhner — a. st., s.

17 — har 15!) utan i brefvet af den 27 december 1633.

Arbetets användbarhet befoidras i hög grad genom minutiöst

noggranna innehållsförteckningar till hvarje bref och ett utförligt

uppslagsregister. Några obetydliga oegentligheter i de förra må här

påpekas. Sid. 62 siÉår, att G. O. begär veta, om han skall fö\ja

konungen till Kiga; anmälaren har sig ej bekant, att konungen det

året ämnat sig öfver till Ria:a. Jfr ock påföljande bref. Sid. 69
står »de böhmiska sändebuden;* i st. för det böhuiiska sändebudet.

»Konungen i Bkemens senaingebudh» är nämligen Ludvig Canierarius,

hvilken denna tid som hemligt sändebud besökte (ntstaf Adolf. Sid.

93 benämnes samme man »Evangeliska unionens sändebud»; det
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förband, som speciellt burit detta namn, var aom bekant viå denna

tid redan upplöst. Den union, som i texten omfdrmåles, är det mellan

Danmark ock ajömaktema den 29 no?ember 1625 afslutade förbandet

i Haag. I iniiehållsförteekningen till Per Brahes bref n:o 66 står

»utlandet» i st. f. Sverige.

T Mora om de i brefsaiiilingeii omnämnda skrifvelserna, särskildt

svaren, har utgifvaren i regeln angitvit, om och hvar dessa förefinnas,

men ej alltid hvilka som redan äro publicerade. Bland desaa se-

nare kunna anföras Gustaf Adolfs å sid. 82 omnämnda resolution

tiU danska sandebudet Christian Tomasson, som är tryckt i band
V af Mosers Patriotiaebes AreliiT, oeh det å samma sida omtalade

brefvet frln Kristian IV till Gustaf Adolf, som ftterfinnes i band
VI af samma publikation. — Vid Gabriel Oxenstiernas bref af den

6 mars 1629 rörande Ulfsbäcksmdtet hade möjligen varit skäl att

erinra om hans utförliga berättelse rörande samma möte i Historiska

Handlinc^ar, del 8. — Det sid. 309 omtalade memorial, som Ga-

briel säger sig från brodern i Tysklaiid nudfört till rådet, är riks-

kanslerens berömda memorial af den 6 oktober 1633, hrartill för

öfrigt äfven i noten a aidau ii 15 refereras.

Då person- oeh ortsnamn i breftexten ofta påtritfas under mycket
vliilande former, bar registret vanligen upptagit alla de afnkande
skrifs&tten under huiTisning till det mest gängse; det hade kanske

ej skadat, om denna metod fullföljts med änna större följdriktigbet

eller ock normalformen till förklaring omedelbart tillfogats vare sig

genom klav i texten eller i not därunder. DS t. ex sid 172 ^tkr

^Skottska doctoren"». fordras det speciell insikt för att i registret upp-

söka denna person under namnet Robertson. — Till sist må nämnas,

att den i brefvet u:o uiutuiade »Gordan», som af J. de la Gardie

1636 anställdes som svensk korrespondent i Polen, säkerligen är

identisk med den Gordon, som 1625 utsåga till brittisk agent där-

städes och som det redan då var på tal att engagera som bemlig
svensk korrespondent.

Efter dessa erinringar har anmälaren ej mycket att tillägga.

Att det nu utkomna bandet öfverallt bär spår af samma samvets-

» ffrannhet och pietet mot urkunderna, som utgifvaren lagt i dagen i

sina häda föregående publikationer, pröfvas bäst genom studium af

arbetet själft. Tilläggas må endast, att den fosterländska forskningen

med glad förbidan afvaktar att snart se en ny hörnsten färdigformad

i den monumentala ärestod, som genom f5revarande verk uppfSres

öfver vår stdrste statsmans minne.
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Vore Folkeviser tto, Middelalderen. Studier over vieenies

»Btetik, rette form og ålder af Johanmsb C. H. B. Stebnbtbup*

KjobeDhavn. Porlagt af Budolph Kleins Eftf. Tb. StfieDsen 1891.

D& ett njtt arbete af Johannea Steenatrap lemnar preasen, är det

alltid med högt apande förhoppniiigar man akjndar att taga känne-

dom om detta. Man TBAtar att där fiiiun en klar, flärdfri och all-

m&nfattlig fratnställniDg och ett innehåll, grundadt icke blott på en

sällspordt omfattande lärdom, utnn ock p{\ ett nyktert, ofömlladt om-
döme samt en genointrängaiule sknrpsinni^het. Och dessa fÖrhopp-

iiinfrar hafva ej häller svikits af författarens sist utgifna arbete. Under
en fullt populär framställniugsform bjuder äfveu detUt på en mängd
nya uppslag; själf riktar författaren forakningen med en hel följd af

nya rön, och därjämte ger bana bok Iftaaren ajälf anledning att tftnka

vidare öfrer de fru<;or, som författaren uppkaatat. Såväl genom den

anada metod, författaren här tillämpar, som genom de nya uppalag,

han p^ör, kommer troligen hans arbete att bilda uts-Sno-^ipnnkten för

en ny period i vår folkviseforsknings historia. En kort öfvt^rsikt af

före»å<^n(le arbeten på detta område är tillräcklig att förklara denna
bunbr^t^tnde betydelse hos Stcenstrups sista bok.

Författaren inleder sitt arbete med en varm hyllning it Svend
Omndtng — och med rätta. Ingen bar kraftigare och mera hän-

gif?et än Grundtvig värkat för kännedomen om den nordiska folk-

visan, och hans väldiga samling, Danmarks Gamle Folkeviaer, skall

säkerligen alltid bibehålla sin plats såsom ett monnracntum aerc pe-

rennius. Men utan att förringa värdrt af firundtvigs förtjänster, måste

man dock erkänna, att han trots sm obestridliga lärdom ocii sitt fina

poetiska sinne icke förmått att fulit frigöra sig från en äldre tids

något fantastiska uppfattning af den s. k. folkvisan. Vi erinra oss,

att atadiet af deaaa ballader var årabarn med oppoaitionen mot det

föregående århnndiadeta franaktUasaiBka amak. Utledaen på denna,

dkte man öfreralt efter något nytt, och man riktade då uppmärk-

samheten bl. a. äfven på folkvisorna, både på dem, hvilka förelågo i

gamla handskrifter, och på dem, hvilka ännn lefde ett friskt lif i all-

mogens stugor. Genom den starka nationella rörelse, som vid år-

hundradets början genonjgick i^^uropa, erhöllo dessa studier ny fart.

Men redan från början hugo de ett slags purtifårg. Man betraktade

knappt de ifrågavarande dikterna med vetenakapsmanneoa fördomsfria

bliek, utan man läate dem anarare med den literära polemikerna akefva

uppfattning. Man aåg i desaa ballader det renaste uttrycket för den
kristna poesiens anda i dennas motsättning mot antik och renässance,

mun hetrnktnde dem nästan såsom några mystiskt sätt till-

komna alster af den nordiska 5>folkanden», författade ej af någon viss

individ, utan af ett helt folk, och i skönhet vida öfvergående all den
poesi, som dikt^ttä af och för de bildade klasserna.
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Ben kärlek till norden och dess forntid, som är ett så genom»
gående drag bos Gruudtvig och hans meningsfränder — såsom Ro*
senberg m. fl. — förledde dem att i viss mÅn stanna kvar på denna

ståndpunkt. Grundtvig tror orubbligt på folkets förmåpra att frenoiu

århuiidrfiden bevara långa dikter i minnet, och han har därför iiiireti

svårighet att förlägga den ojämförligt största delen af våra s. k. folk-

visor — äfven de i våra dagar upptecknade — till 1100- och 1200-

talen. Han lockas ofta till de mest halsbrytande antaganden för att

«f en fnllt romantiserad ballad, hvilken . händelsevis råkat upptaga

namnen Valdemar eller Esberu Snare, göra ett stvcke dansk historia

i folkviseform, och anledningen till dessa vågade historiska kombina-

tioner är icke svår att gissa; genom dem Ivrkas författaren också

uppvisa det nordiska folkets förunderliga fönnatfa att troget bevara

sånger, iiviika dikiats redan en fem eller sex århundraden tillbaka i

tiden. Denna tendens hos Gruudtvig gör, atl hau kuappt med önskvärd

skärpa skiljer på uytt och gammalt; för honom tillbdra med fö nndsn-

tag alla våra folkvisor medeltiden, och äfven den senast upptedcnade

visan betraktas af honom i främsta rummet såsom en medeltidsdikt,

pA hvilken väl något af den nyare tidens rost kunnat afsätta sig, men
som doek i det hela troget återger balladeii, sådan den ljöd vid Valdenur

den stores eller Ma^^nus Ladulås hof.

llosenberg frår ännu längre i sitt svnrnieri för dessa dikter. l''ör

honom är balladen i h)uropas öfrigu lund en frukt uf de uordiska

vikingames diktande förmåga, och i sin framställning af medeltidens

literatar upptager han visor, hvilka tydligen tillkommit i aldra se-

naste tid. Om han8 redogörelse för de nordiska balladerna — den
fullständigaste och i flera fall den bästji som hittills funnits — gälla

särskildt Steenstrups ord: y>man har altfor raeget betragtet den hele

Viseskat som en Helhed, der vel lod sig dele efter Emner, men ikke

efter Tilblivelsetid, saaledes at de aeldste og de nje Elemeuter lode

sig udskille fra hinaudeiix.

Steenstrup däremot ser denna balladliteratur med historikerns och

filologens blick. Han har ingen älsklingssats, som han med mer
eller mindre lofliga medel viU bevisa, utan lun föfedrager en från

alla förutfattade meningar frigjord undersökning af det föreliggande

materialet. Det är en sats, hvilken ofta återkommer i hans arbete

— en sats. hvilken inom (ilologien och den historiska forskningen

länge varit erkänd, ehuru man beträffande folkvisorna sä ^rodt som
ignorerat den — »at ft Aktsti/kkeK Ålder /0rst og /remnust bestemmes

efter den Tid^ da det jor jarste Gang fremtrcBder Kris

Forholdet ikke var det, at vi faave vssret vante til at betragte Folke-

viseme som en tset Hob, tillMrende en Tradition, der gaar tilbage

til Middelalderen, uden at det var os muligt at skjelne mellem Fjemt

og Niermere, Gammelt og Nyt, vilde vi jo dog aldrig have antaget

en Kilde for at vsere et halvt Aartusinde gararael. som baerer Aars-

tfdlet 1732». "Finnas således inträ särskilda «käl att gifva en dikt

högre ålder än deu älsta lievarade handskniiens, måste vi låtn oss

nöja med den där gifnu iidsgräuseu. Steenstrups uppgift är uu au
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genom en ondenökning^ af 1500- och iSOO-talens visböcker afbkiljR

de nya, senare tillkomna elementen från de fi^mla, eller med aiidra

ord, hans afsikt är att visa, huru medeltidtn» ballad enk gång såg at.

>Vore Lajrdc — säp^er hnn i förordet — opr denincst vore Digtere,

som jo dog- ideliii: ty til hin evii; rindende Kilde, hare, '^ftni det före-

kommer mia:, ikke ret taaet Oiet aabent for, hvorledes den gamle, i

Naturlighed og Simpelhed endtm uovergaaede Visestil ser ud. Naar

i dog ellers Iregge saa stor Vaegt paa at finde dea rette Tidskolorit,

hvoifor skulle vi da sammenblande de Sange, som bleve simgBe paa

Senaissancetidens Herregaarde. med dem, der lade paa Hiddelalderena

Hidderborgef»

Författaren fäster sig först vid folkvisans egenskap af att vara

en dansvisa, en dikt sjungen af en försångare inför en samling män
och kvinnor, hvilka i högtidlig tukt »trådde» dansen.' »Hvorledes —
frågar författaren — begyntes Dansen? I Ditmarskeu skete det if0lge

Neocorus suuledes, at en Forsauger traadte frem med Drikkekar i

Haanden og begyndte. Efteråt han havde snnget et 'Vers, gjentoge

alle de Församlade dette, hvorpaa han sang et nyt Vers, som lige-

ledes blev gjentaget. Nu sprang en Anden frem, der vilde som For-

danser fnre Dansen: han tager Hatten i Haanden, danser lindjgt randt

i

Vserelset, i det han opfordrer de ofrige til at dan^c med og ordne

sig i R{iekke. Ligesom Fordanseren retter sig efter Öaugen. saaledes

rette de ovrige Dausende sig nsingtigt efter Fordanseren, og en saadan

er i Stånd til at f0re eudog to Hundrede Dausende. Vi have aaben-

bart en Skildring af det Samme i vore Folkeviser.

Hrem er den Ridder, der Danaen for tneder?
hvcin er den, over de andre kvaeder?»

Detta sätt att föredraga ^•i3a^ har, såsom Steenstrup visar, äfve^

iuvärkat på frainsthllningsformen. Ehuru strängt episka till hela sin

anläggning, börja de äldre visorna vanligen med en <dlev två rent

lyriska strofer, som anslå visans grundton och i hvilka onikvädet

oftast finnes inflätadt. Dessa strofer äro vanligen på ett annat vers-

mått' än den följande dikten, oeh först €fter dem vidtager den egent

liga berlttelaeB. »I hvert Fald — säger författaren — ndviser denne
Begyndelse klart, hvorledes Viserne ere blevue foredragne. Mellem
Indledningsverset og de fislgende Vers er der en bestemt Modsset*

ning, der i formel Henfpende fremtr.vder ved at Rythmen ofte er en

h«*l anden, og hvad indhoidet angaar, ved at Begyndelseverset er

lyrisk, medeus den feflgende Vise er berettende Iler er aitsaa

Indledningen til Sangen eller Dansen; Öungeren stuur frem med sit

Stflvkar i Haanden, han analaar Tonen og indbyder til Deitagelse,

der klinger os noget i Mgde som de bekjendte forste 36 Takter af

Attffordenmg zum Tanze. Og den Stemning och Tone, som hsnhar

^ Till de källor, som forfatUrra här snfor, hade han miihanda Inwaat ligga
ännn en. Iivilki n innehåller n^irra c] ovilctirra uppgifter Om dcn medeltida danwn
i nordettf namligeu Olaus Magois bekanta etnograä.
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MisUaet, 0^ lom naturligvis tillige er Yiseni Gnindto&e, fortonttM

nu gjenuera det stadigt gjetitagne Omkraed.»
Till dessa ord anknyter författaren en ypperlig undersökning af

forhållandet mellan de lyriska och de episka elementen i folkvisan.

Ur sjalfva den egentliga dikten äro — såsom han med sträng' konse-

kvens uppvisar — alla lyriska element bannlysta; de tillhöra oni-

kvtädet och deu inledande strofen, uuder det att visförfattarens per-

sonliga stämning follicomligt utplånats i berättakens rent episka del.
*

J)å brott mot denna regel fdrekomma i de texter vi äga, så beror

detta — såsom Steenstrup uppvisar — nästan undantagslöst därpå,

att de itråfravarande visorna icke iro värkliga nordiska medeltids-

ballader, eiler därpå att de i senare tid mottagit dessa inskott. När
därför i en för öfrigt fullt episk dikt ett »jeg» plötsligt och onmti-

veradt uppenbarar sig, såsom t. ex. i den så ofta fÖrekommnude tii seu

»del vil jeg for Saudingen sige», så finner Steenstrup däri ett our-

sprungligt drag, ett inskott från en långt senare tid än den, från

hTilken själfra ?isan forskrif?er sig. Af inledningsstrofen till Iflores

ock Margaretha:

Jeg vil Bd«r eder en Viie kviede,

huD li^fjer mig ofte for Mande,
alt livor Hr. Florea Bendiktesn
hen 8lcj«Dne Fm Margret vel nnde,

hämtar Steenstrup därför ett bevis på diktens jämförelsevis sena

datum. Denna ballad tillhör också de s. k. romauvisoma (Axel

och Valborg, Grefven af Bom, Thorkill Troneson m. fl.), hvilka

först i reformationsårhundradena blefvo bekanta i norden. Ingen
äkta folkvisa »begynder med, at Sangeren roeddeler, at nu vil han
kvaede.» Icke häller finnes det någon äkta nordisk folkvisa, i hvilken

skalden såsom i våra moderna dikter berättar hvad som hänHt med
honom själf. Det enda undantag, författaren funnit från denna regel,

är deu bekanta Elverh0ivi8an, men —
^- tillfogar han — vat denne

ypperlige Vise baade efter deus Sprogform og <len8 dvöBleudc i.yrik,

samt dens Mangel paa episk Indhold maa ssBttes til en sen Tid,

vistnok det 16-de Aarhandredes Begyndelse, förekommer mig utnvl-

somt.»

Lyriken tillhör omkvädet, och det år till detta författaren nu
öfvergår. I regeln har, såsom han troligen med rätta påpekar, hvarje

ballad en gång ägt ett omkväde. Frånvaron af ett dylikt visar så-

lunda, att den ifrågavarande dikten antingen icke är en äkta folkvisa,

eller ock att den iiuder tidernas lopp förlorat sitt omkväde. I de-

talj uppvisas detta på ett ganska öfrertygande sitt. Steenatrup under-

söker vidare de olika arter, vi äga af omk^e. Några — såsom
^Holger Dansk han vandt Seir over Burraand» — återgifra diktens bufvnd*

innehåll, andra — såsom »Men Linden hun leves» — tolka blott den
allmänna feststämning, som genomgår de dansande, eller angifva kanske

snarare det sceneri, som visade sig för ttem, hvilka i hmdrn eller på
ängen trådde dansen. Gemensamt för alla arter är, att de auislå stäm-

ningen. »Omkvtedet — fortsätter författaren — skaber fremdeles en
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Tk Hvile. Hedani Texten vandier episk fiemid, er Omkvndet stiUe-

staaende og betragtende. Det giver Tilhorerne Tid til at opfatte

ForteeUingen ; det afrunder hvert Ven til en Helbed, det giver For-

san^eren L«'i)i^lied til at huske 9vj om.» På prrund af denna mh-
jektivn karaktär hos omkvädet har som bekant Geijer förnekat, att

orakvndet föredragits af on kör. men, såsoin Steenstrup visar, kan

denua väl konstruktiva uppfattning ej iiuiiu äig inför de vitnesbörd,

som finnas om motsatsen, oeh — tillfogar hon — »netop ved at de

Bansende og Tilli0reme tage Del i det lyriska Udbrod, opnaaes der

den smnkkeste Helbed af Yisesangen og OmkTsodet. Omkriedet er

saaledes en fortrinlig Bestanddel af Visen, det er nestbetisk fuldt

berettiget, men som Laesnin? er det Snese Gäng»; g^jeritafjiic Omkvaed
ikke udhohltilig-t. Först nanr det bliver sundet, og naar Melodien

lefter det, farst iiaar eu Audeu foredrafrer det end Forfäiintjeren, og

naar Alle deltage deri, og Dansen knytter sig dertil, kommer det til

sin Eet.»

Tfixlande omkviden d. t. s. sådana, i hvilka några ord eUer
nttiyek ändrats för att bringa omkvadet i ofverensstammelse med de

olika strofemas innehåll, tillhöra således ej den gamla, goda visstilen.

Det lugn och den enhet i stämningen, som omkvädet afser att gifva,

slites här sönder, och den egentliga diktens episka ton tränger hnr

in öfver den Ivriska delens fridlysta område; i stallet för att dana en

ästetisk inotaattninf? till texten förändras det till en beståndsdel nf

denna. Steenstrup är därför böjd att anse dylika omkräden siiurare

såsom prof på 1500- och 1600-taletts redan skftmda smak. Däremot
kan, såsom ban påpekar, samma visa bafra två på bvarandra följande

alldeles olika omkväden, ntan att man däri behdfver se något brott

mot den äkta balladstilen, t. ex.

Tneder vel op,'Ad«ling!

ocb
Man aknU m» 4e Jomfmer i Dsaaen!

Det ena af dessa omkväden kan nämligen mycket väl tänkas af-

sjnnget af en kör af adelsjungfrar, under det att de dansande sven-

nerna uppstämt det andra.

Det femte kapitlet handlar om dén svåraste och ännu så godt

som olösta fråofan om visomas rim, rytm och melodi. N^^ot efjent-

lio;en nytt har författaren — såsom h-m själf är deii förste att med-
gifva — ej att här anföra rörande sjaltva hafvudspoijsiualet, beträl-

fande hvilket han i allmänhet ansluter sig till Ernst von der Kecke,

bvilken såsom själf en verskonstnär af första ordningen på detta om-
råde tvifvelsatan är en bättre auktoritet än någon filolog eller bi-

storiker. Men i tillämpningen af principerna visar sig Steenstrups

sunda, praktiska uppfattnitig af de hithörande frågorna, och hans från

denna synpunkt företagna undersökning af en mängd visor kastar öfver

flera af dem ett nytt och ofta oväntndt ljus. Det vackrnste resul-

tatet anknyter sig otvifvelaktigt till den sa mycket omtvistade Grim-

hildsvisan. Medan Storm i denna velat se en omskrifuing af den
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enska Didrikskiönikons fitmfttälltiiug af nibelnngarnas undergång,

bar Bagge däremot segrande uppvisat, att balladen från Tyskland in-

vandrat till Danmark. Steenstrup har här tagit steget fullt ut och

ådagalägger med slående klarhet, att denna visa icke såsom de Öfriga

sångerna i samma cykel är eu äkta folkvisa, utan att vi här endast

hatva att göra med eu i jämförelsevis sen tid gjord — rent literär —
öfversättning af en plattysk dikt. »Mau har — heter det — aldclea

ikke betegne det som en dansk Form, der vel har bavt et tjdsk For-

biUede, men som selr har vandret psa dansk Gmnd. Bet er ligeud

en Overstettelse, ntermest skedt med Pennen, en Overssettelse, der

slet ikke har villet frembringe en sångbar Vise. Denne Vise —
fortsätter han strax därefter — har sandsynligvis aldrig havt nogen

Udbredelse, den er aldrig kuuimen ud over en eneste Herregaard,

hvor en tydsk Knitgt har foredraget Visen lor Husets Fnie, o»; hun

har opskrevet den to Guiige.» Utom af de plattyska reminiscenserna

i språket visas detla dftraf, att visan saknar omkvide samt dSraf, att

den är den enda i, hela den danjska folkviseliteratnren, som år skrifven

på den från den medeltida tyska epiken bekanta nibelungenstrofen,

Det sjätte kapitlet egnar författaren åt en mästerlig karaktäristik

lif folkvisan, dess knapphändiga antydningar om natnrseeneriet. dess

ovilja att skildra de up])trädande annat än geaom dessas egna liaml-

Hngar, dess brist på religiöst, moraliskt och politiskt patos, och

ätVen här tiuuer hau tillfälle att frånskilja de uya beståudsdelarna i

visorna från de gamla. Såsom en från den äkta medeltidsballaden

skild art af episk-lyrisk diktning får ban hår tillfllie att behandla de

s. k. romanvisorna, hvilkas egendomliga skaplyane på ett förträffligt

sätt angifves. Ytterst härstammar arten från den grekiska äfvenl^rs-

romanen, och det är denna, som med medeltidens spilmansdikter och

>rnman8^ som mellanled mynnat ut i en mängd nordiska dikter, hvilka

vid första betraktandet erinra om våra fulkvis^or, med hvilka de ock

af föregående författare förblandats, ehuru de likväl vid en närmare

undersökning visa sig mycket olika dessa både beträffande form och

innehåll. Den fasta, manliga hållningen i dessa har här gifvit vika

foT en sentimental moral af ganska tvetydig beskaffenhet, och de knapp-

händiga antydningarna for breda, utförliga skildringar. T stället för

en enskild, strängt . afslutad handling hafva de att bjuda på eu s^e
af ganska i?> vecklade äfventyr. till följd hvaraf dessa romanvisor i

omfång muugdubbelt öfverstiga de äkta folkvisornas.

Med det sjimde kapitlet börjar bokens senare afdelning, som
sysselsätter sig med eu undersökning af eu följd historiska visor, och

iSåi får förfottarens sunda, ofSrviliade omdöme tillfälle att utveckla

sig i all sin styrka. Början göres med balladen om »Erik Emnns
Drab» (1137), hvilken af Grundtvig m. fl. ansetts vara diktad sam-

tidigt med själfva tilldragelsen. Det resultat, till hvilket Steen^trnp

kommer, är alldeles motsatt. ^Vel — sätter han — har den flere

gode ijamle Udtryk, men den har paa den anden Side ogsaa ^rve

Bestauddele og den Overensstemmelse, som tindes melleiu \ iseu

og eukeite historiske Kilder, synes at tyde paa, at deus Forfatter
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ingenliiiicle var nbekjendt med dem.» Ehura Steenstrap, såsom jng

tior, i hufvndsak hur rätt i denna ådkt, £r det dock åtskilli^^t som
synes tarfva förklarintr, innan vi kunna anse hans mening såsom fullt

bevisad. En medeltida dansk balladförfattare — om ock sen — kan

naturliircii aldrij^ liafva haft nåiron kännedom om Knytlingasasrnn, och

doL'k bekräftas visans uppgifter af denna i en punkt, om hvilken de

danska källorna intet innehålla. Att förutsätta att skalden begagnat

nft af uAg^a nu förlorade medeltidwlcrifter, aom sidldrat den ifråga-

varande tilldragelsen, ar tydligen ett vågadt antagande. Det vill

därför synas som om visan först diktats på Island eller Färöarna,

där Knytlingasagan mycket väl kan hafva varit känd, och att den dftr-

ifrin vandrat öfver till Danmark.

Till samma resultat kommer ^teen8trup beträflmide Kongem0det
i Roeskilde^) (llöT), för hvilken visa Jorsrensen sökt häfda full sam-

tidighet uied den besjungna händeUen. Afven här synes luig Öteen-

strup med full r&tt förfiUcta en motsatt mening. Beskrifningen på
moidnatten i Roeskilde är nämligen, såsom han anmärker, »nseaten

altfor korrekt, det vil sige, at den staar de skrevne Kilder saa n»r,

at man bliver betenkelig derved, orh de källor, som här åsyftas, äro

sådana, hvilka medeltidens balladförfattarc godt kunnat känna. l>e

enda uppfjitter, för hvilka man förmodat atnian hemul, bero. såsom

Steenstrup visar, på i senare tider gjorda afskrifvarfel; sedan dessa

på ett fyndigt sätt rättats, bringas framstiUlniageii äfven i dessa punkter

i öfverensstäraraelse med Saxo. Såsom ett tillägg till denna under-

sökning fogar Steenstrup en polemik mot den af Jorgensen i Hiit.

Tidakr. VI R., II B a. 633 ff. framstålda åsikten, att slaget mellan

Sven och Valdemar stått icke på själfva Gratheheden atan en fem

eller sex mil därifrån.

"Därefter öfverirår författaren till de bekanta visorna om Valdemar

och öotia. Det l)ety(lande i denna Mn'!ersökiiin^ litrger mindre i det

nya historiska material, som Steenstriip lunnit, äu i sjiilfva samman-
ställningen af balladernas uppgifter och hiötoriens vitnesbörd, ty sedan

man läst Steenstrups hithörande framställning, känner man sig onek*

ligen öfvertygad om lösligheten af de skal, hvilka förmått Gmndtvig
att i dessa dikter se i viss mån historiska dokument. Den bild, som
de gifva af Valdemar och Sofia, strider, såsom Steenstrup här visar,

hvad den förre beträffar alldeles bestäradt mot den ])ild, som de hi-

storiska skrifterna tt cknn, och om drottning* Sotias grymhet och li-

derliuliet som af balladerna att döma tvekas hafva varit riks-

kunniga — hafva medeltidens historieskrifvare intet att fönu;iia. All

författaren till visan om Buris och liten Kerstin i nn dikt samman*
blandat vidt skilda historiska personer, påvisades redan af P. £.

*

Muller och styrkes bär ytterligare af Steenstmp. I denna besynner^

liga förblandning ligger naturligen ett starkt bevis, att dessa dikter

skrifvits i en långt senare tid. när minnet af Valdemar den store och

hans drottninsr redan förbleknat. VA ett annat ställe i denna tid-

skrift skn!l jag ssöka visa, att dessa dikter ej ens frän början afsett

att skildra de personer, som man hittills antagit.
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Slående riktig synes mif? ock Steetittrupe förmodan vara,' att

isan om den bögmodiga Benfgerd diktats fönt mot medeltideDB aliit

såsom en direkt motsättDing mot Dagmarvisorna. Dessa sistn&mda

däremot är Steenstrup böjd att anse slaom i det hela liiatoriskt trogna.

»Viserne — säger han — om Droniiiiipr Dagmar kimue ikke kaldes

saratidigb. En samtidig Difrtcr vilde ikke have gjort sig skyldig i

en saadan Feiltagelse som it lade Knud vaire Dagraars S0U. Men
der lever endnu i Viserne bhii luegeii Kuiidskab om de saode Furliuid^

aaa iQcgeu Stemuing fra Valdemarstiden, at man naeppe tar seette dem
laengere ned t Tiden end en eller to Menneskealdre efter Dronnlngens
Ded.i Såsom ett intressant tilligg härtill fogar Steeostmp en under-

sökning om Valdemars förhållande till Esbern Snares nnga enka.

Anda från reformationstiden hafva historieskrifvarue uppgifrit, att

deras son Knut födts 1211, således kort före drottning Dagnuurs
död. Såsom Öteenstrup hiir visar beror denna nppgift på ett miss-

förstånd. Knut toddea troligen redan före kouuugeus giftermål, och

därmed bortfaller ock det enda skäl, man haft för konungens for-

modade otrohet mot sin gemål.

Skarpast yttrar sig Steenstrup om den bekanta yisan om Val-

demar Seirs fångenskap. Under det att J0rgen8en anser, att den i

det hela hör »utvivlsomt fra Samtiden», stämplar Steenstmp den såsom
»en i sene Tider fabrikeret Vise», och efter genomläsningen af Steen-

strups föregående mästerliga skildring af den äkta folkvisans skilnad

från den »lavede , kan man c] annat än obetingadt ställa sig på hans

sida, så mycket mer soin visan historiskt sedt »bringer ingensmnhelst

Oplysning, der t^der pua en Kuiidökab, som allene Samtiden kunde

have», meu däremot vimlar af historiska misstag. I hvarje fall synes

Steenstrup hafva ratt, att denna visa »fortjener ikke at ssettes i Klasse

med andre historiske Viser, og knap nok med Middelalderens Viser

i Älmindelighed. Dens Pläds er nssrmest ved den Art Poesi, som
representeres af B.imkr0niken og af de rimede Romaner.»

Därmed har författaren nått fram till de visor, rörande hvilka

de tvifvelsutan bästa förarbeti-njt finnas giord» - balladerna om Marsk
btig. 1 sin upplaga af dessa uttalar Grundtvig den åsikten, att den

i ästetiskt afseende så ypperliga redaktionen i Kuren Brahes folio-

handskrift (Gruudtvigs A) »giver os den hele Vise i saa ren og opnn-
delig en Form, som vel no^en af vore gamle Viser er kommen til

os i.» De öfriga redaktionerna äro ealigft Grundtvig endast mer
eller mindre fuUstftndiga fragment af den nispmngliga visan; det ena
fragmentet behandlar en episod, det andra en annan. »Jeg antager

nemlig — skrifver Grundtvig — at Kvadet oro Marsk Stig vel op-

rindelig har udgjort et Hele, men at dette fra farste Faerd har delt

sig i en Riekke af Afsnit, af hvilke hvert for sig besad en delvis

Selvstasndighed, men soiu dog alle fiilgtes ad i det mundtiige Fore-

drag. Det hele Kvad var vistnok fra först af en Del lnengere end
vor Opskr. A, og der har da vairet en ydre iraug, baade hos Sauge-
ren og hos hans Tilhcrere, til at gjore uogle Standsninger i Före-
draget Bisse Ophold faldt med en indre Nedvendigbed sammen
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med de naturlige Hvilepankter i éelve ^oitnllingen: med de vigtigste

Overgange i Heneeende til Tid, Sted og Begivenhed, og hermed var

da Inddelingeii i Sange given.» Mot denna uppfattning uppträdde

J0rgensen i sina »Bidrag til Nordens Historie i Middelalderen». Med
full rätt påpekade han, att det politiska åsk8dni!is"!«8ättet icke är detsamma
i de olika visorna, men pä frruiid däraf drog han den eniigt miii

mening förhastade slutijatsen, att Marsk-Stigsvisorna tillhöra tvänne

olika grupper af partidikter; i den ena gruppen besjungas de hit-

hörande tilldragelsema från de fredlöses synpunkt, i den andra från

det kungliga partiets. Bet är denna åsikt, som Steenstrup i viss mån
gör till sin: »denne Opfattelse er vist ligfcig — säger han —» om
end Forskjellen mellem Gmppeme ikke er saa stor som paastaaet.»

Denna gruppering i partivisor tror jng- dock ut>A frAn den oriktiga

föreställningen, att vi i Marsk-Stigsvisorna äga dikter, hvilka be-

handla en samtidig eller åtminstone i det närmaste samtidig tilldra-

gelse. Efter Martensens afgörande undersökningar af den na fråga

(Hist Tidskr. IV R. IV B.) synes mig en dylik åsikt knappt längre

kanna upprätthållas. Enligt Karen Brahes foHohandskrift (A) hade

konnng Brik skickat marsken i leding samt under dennes frånvaro

forfört hans hustru, hvarefter den förbittrade marsken offentligen upp-

sagt lionom tro ocli lydnad. Slutligen hade marsken och hans män med
hjälp af konungens förrädiske kammarsven Hane Jonsson dräpt konungen

i Finnernps lada. Långt ifrån att dölja sia gärning hade han omedelbart

efter själfva mordet oflentligen skrutit däröfver inför både drottningen och

den unge konung Erik Menved. Af visan ntt döma är det således en

enskild man, som ntför en enskild hämd, men af de för öfrigt ganska

otydliga processaktema rörande mordet framgår doek otvetydigt, att

anledningen till mordet varit af rent politisk art. Mördarne tyckas

dels hafva tillhört det mot konungen fientliga kyrkliga partiet, dels

härtig Valdemars af Sönderjylland anhängare, oeli icke ens den på
beskyl1nin.?nr så rike Jens Grand alluderar på di t Ijrott, för livilket

folkviöoruH Iji -kyllä den mördade konungen. Först under unionstiden,

således omkring cit och ett haift århundrade efter själfva tilldragelsen,

finner man uppgiften, att Erik Olipping mördats, därför att han våld-

foit marskens hustru, men på denna uppgift, som så väl kan här-

stamma från visorna — och enligt min tro också gör det — är

natnrligen intet att bygga. Af handlingarne i målet är det vidare

klart, att konnncrei! icke dödats af marsken och dennes huskariar,

utan att han fallit för ett parti, inom hvilkct marsken — kanske

mera ))å grund af sin rang oeh sin personliga duglighet än till följd

af sin framaitjutua delaktighet i själfva niordgärningen — intagit en

firamstående ställning. Bet synes vidare säkert, att konungen dräpts

ioke af de sammansvurne själfve, af hvilka endast Arvid Bengtsson

cell Bane Jonsson tyckas hafva vnrit personligen närvarande i Finne-

mp, utan af dessas utskickade, och bestämdt oriktig är visornas upp-

gift, att marsken offentligen skrutit öfver sitt dåd, enär håde hap

och de öfriga enstätidigt nekade diirtill. Af nlla Marsk-Stigsvisorna

är det därför enligt uiin tanke blott en enda, som kan göra anspråk

m$t. Tiä*krift mu Granåk», 6 •
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på samtidighet, och det är den visa, som Grundtvig anför såsom Ot

(och P). Dir niinuies ej ens Mank Stigs namn, konungen faller för

en hop aammanaTume, såsom motir f<5r gftrningen nämnes— alldelea

som i anklagelseskriften — deras härskljstBady oeh omkvädet lyder

klagande: »nu står landet i ?åda>. Den synpunkt, som här gör sig

gällande, är just den, man kan förmoda hos gemene man i Danmark
under (1p'^sr flaij:ar. De fredlöse härjade och brände på Danmarks
kuster, (let är därför föga antagligt, att de och deras gäminf? då

aiuiii kunde påräkna några sympatier hos dem, hrilka fiiii^o sitt;i

emellan for derus äkull. Meu å andra siduu kun sjnpuukten kuuppl

li&ller kallas >de kongeliges».^ Någon egentlig medkänsla får den
mördade, något försök att framatSlia honom såsom oskyldig finner

man ej; skalden endast klagar ÖfVer de olyckor, som partisplitrt oeh

de stores hSrsklystnad hotade att draga öfver landet^ och hari gaf han
troligen ett fullt troget uttryck åt den allmånnna meningen i Dan*
mark.

Men det kom en niiTijin fiM. då mordet i Finnenips lada endast

lefde kvar såsom ett Iblkmmne. Såsom anförare för de fredlöse,

hvilka från den mäktiga borgen på Hjelm så länge spridt skräck och

fasa i Danmark, framstod marsken då såsom den egentlige mördaren,

hvilkeu ensam blott med tillhjälp af sitt husfolk utfört den hemska
gftmingen. Oeh detta &r ifven i stil med folkvisans hela anda. De
inkrånglade politiska kombinationerna hafra i folkets egen diktning

ingen plats; där är det alltid en enskild mnn, som handlar efter fällt

enskilda raotiv. Vidare måste den kraft och den tappcrhet, som
marsken utvecklat i sin strid mot Danmarks konung, hos en senare

generation förläna hans gestalt en viss sympatisk anstrykning-. Här-

till kom folkfantasiens ständiga behof efter motivering. Marsk Stig

måste bafva hatt uagou grund till siu förbittring mot konungen; po-

litiska motir känner folkdikten icke, den rör sig endast med rent

personliga, och ett dylikt måste jn således här inskjutas. Att man
just valde det här använda, kan bero på flere anledningar, t en upp-
sats, införd i Det philologisk-historiske Samfunds Mindeskrift (1879),
har Bngge sökt ådagalägga, att skildringen af konungens kärlekshandel

och marskens hämd hämtats från en nedertysk, nu förlorad folkvisa

om konung Ermanrik och dennes marsk öibike. Ehuru jag förut känt

mig ganska tilltalad af denna hypotes, är jag dock villig att böja

mig för de skäl, som Steenstrup anför däremot. Åuledningeu till

visomas motivering af konungamordet kan ju hafva varit långt mera
direkt. Bedan 1324 omtalas att orsaken till konungens mord varit

hans »incontinentia», och ungeför samtidigt yttras om honom: »totus

lubricus fult, nxores nobiliam violavit». Det förefaller således ganska
rimligt, att konungens — af ryktet kanske förstorade — sedeslöshet

gifvit anledningen till den poetiska motiveringen af marskens dåd.

* De visor,' i hTilka iDUskeat dåd förbSrligas, iknlla enligt Jöi^iueni och
Steenatrops meniog vant utgångna från de fredlöses parti, men i deiti krets sftfe
Minn in. sKsom Martensen uiinärker, göra gälUnde, att msrsken ooh bsns vUnner
tcké (Iriipt kouungen.
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Men histwMt troget kan detta näppeligen vara, ty i så fall sknlle

Jena Grand, som ftrkligen tyckes anspela p&, att konungen mördats

under något mindre hedrande k&rlekaäfventyr, svårligen hafva tvekat

att framdrasra ett så tanksiunt arg^nment mot sin h;(tnd'' fiende.' Jag

kaii således icke fulit instämma med Steenstrup, då han såsom re-

snltat af sina undersökningar torklurat, »at Viserne vel ikke give den

historiske virkelighed, men dog heller ikke utvige Isengere ira den,

end at vi godt knnne ttenke ca dem djgtede i de naermeate Aaringer

efter Mordet». Den ypperliga viaan I Karen Brahes foliohandskiift

(A) kan enligt min mening svårligen vara diktad föie léOO-talete

böqan; långt ifrån att, aiaom Gnindtvig menade, stå urformen

närmast, utgör den snarare det i ästetiskt afseende mest fulländade

resultatet af hela den fnrcfjående diktningen om Marsk Stitr. Sam-
tidig med själfva hände] Hen är väl blott den såsom G citerade dikten;

äfven de älsia at de öfriga måste hafva diktats åtskilliga årtionden

senare, och de flesta tillhöra väl i sin ursprungliga form ISOO-talets

alnt. Hrarken J^rgenaen eller Steenstrup Ti^*a vÄl anse alla visorna

såsom fullt samtidij^, och båda eller åtminstone den fone ser i den
stora Marsk-Stigvisan »h0jdepunkten af middelalderens folkelige Digt-

ning, det er hajdepunkten lige f0r dens hurtige forfald», genom bvilka

ord J0rgen8en förefaller att vilja fltänipla denna ballad såsom en tun-

lieren sen dikt. Rkilnaden mellan deu raenmg, som jag här sÖkt för-

fäkta, och den, som återtinnes hos Steenstrup och Jorgenseu, är där-

för kanske ej så stor och ligger till en del måhända blott i uttrycken,

men å den andra sidan tycl»a mig Steenstmp dock vilja gifva Marsk-

Stigdiktema en i det hela högre ålder och ett mera historiskt under-

lag, ån man enligt min tro är berättigad att tillmäta dem.

Betydelsen bos Steenstrups undersökning ligger för öfrigt icke i

denna totaluppfattning af Marsk-Stigvisomas genesis, ut;ni i en följd

af enskilda anmärkningar. Om hans, som jag tror, berättigade gen-

saga mot Bugges Sibike-teori har jag redan talat. Men om Steen-

strup således anser sig böra förneka, att den stora Marsk-Stigvisan i

denna punkt lånat sitt motiv Mn en främmande dikt, ir han där-

emot böjd att i en annan episod se ett dylikt lån — jag afser den

fantastiska skildringen af Eriks äfventyr med skogsnymfen strax före

mordet. Steenstrup påpekar liär likheten mellan denna episod, hvars

skaplynne så starkt afviker från visans i öfrigt så historiska ton, oeh

Saxos framställning af sagokonnnciren HothprtT; historia, '•'net er iraid-

lertid säger han — iugcuiunde miu mening at ville paastaa, ut

Visen har laant af Saxo; jeg vil kun pege paa, hvorledes aabenbart et

gammalt Motiv er blevet benyttet af Digteren, men rigtignok paa en

saa genial Maade, at det er blevet hans Biendom». Vidare syssel-

' Man knalla jo tänka tig Mgttw utveckliug på följande sätt. De fredlöse

ntspriddr. ritt konnngen dödats i ett skamligt kRrlekBufvcnt%T (Jens Gmnd). Diirnf

uppstod »enare (annal. labic. 1324) den åéikten, att han p& grund af sin oaediiga

aadel dödtti af riaa hinliBin. Så ilatt^^ Ifiisk Stig Ikitades ilfoni dea cada
mördaren, Utf det Im^ tom diSpte Erik Glippiag, diif5r att denao IBifört haai
hustra.
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aåtter författtareu sig med bmamnen »Glipping> och »M«iiTed>. Bö-
rande det fona uppvisar han, att den gamla och äkta formen är

>ElippiDg» (etfc klippt f&rtkinn), och beträffande det aenare att doBs

form är xMenvet» eller »Menveet:» samt att namnet tagits frln konan-

gens äUkliiicrsed »Meuvet» eller »Maeud veed».^

Från Marsk-Stig-visorna öfvergj^r Steenstrup till den vackra dikten

om Nils Ebbeseu. Större delen af hans undersökning af denna e^nas

åt gendrifvandet af Jorjz^ensens n])pfattnint;:, enligt hvilkeii dikten om
Nils Ebbeseu afser att förhärliga leke den danska fosterlandskärlekens

seger Öfver tyskt inflytande, utan deu enskilde riddarens mod att af-

skudda sig furstemaktens ok. 8å intressant denna fråga än är, synes

den mig dock väl vansklig att afgfira, särskildt då man betänker, att

den text, man äger, är mer än trä århundraden senare än själfva

tilldragelsen och att denna således kan hafva underkastats betyd-

liga modifikationer på grund af en senare tids åskådningssätt.

Men r«Hter man sig vid visan sådan den nu föreligger, synes Steen-

strup onekligen hafva rätt att häfda det patriotiska draget i densamma.

»Visen — så slutar lian sin undersökning — skyldes ikke blot en

Samtidig; deus ypperlige Digter har foruden lykkelig poetisk Evue
besiddet nme Kjendskab tQ Baaden og stor Sandruhed».

Arbetet aftlutas med en förträfflig öfversikt af de vunna resul-

taten. I motsats mot Giundtvig, som satte 1100-talet såsom ballad-

Uteraturens egentliga blomstringstid, föridarar Steenstrup, att vi icke

med skäl kunna föra en enda historisk visa till denna tid. Till

1200-talet kunna däremot enligi hans mening åtskilliga af de bevarade

dikterna förläggas. Afveu om deu framtida forskuiugen, såsom jag

* I de hUtoridka käiJoma appgifves, ntt konang Erik dödats en noverobcr-

iiBtt »in leeto aw», dir hra legat ftillkonillgt afklftdd, nndnr-det att viaan A låter

houoin taga sia tillflykt i eu laila, dur haii driipes af sina förffiljare. Man hftr

påpekat motaägelseD tnelian historiens och visans iramsttillning af deniui dftalj.

men enligt Steenstrup skulle mun därvid hafva gjort sig skyldig till »en gruudi^

Miafotatualae. Kongen har vseret pau Ja^t, og maa S0ge Nattely, hvor han kan
faa det, og det findcr hnn i en lade i Finderup (maaske Kirkeladen). T denne

opalaar Fdlget hans Feitseng eller Beiseaeng eller reder et Leie for bara». Här-
emot kaa for det första inFSndaa. att konoogen enligt visan ej hade anoat fdlje

än Rane Jonsson och att de. som under jakten sl\icl<at de öfrie:a till Vibortr att

där beställa natthärbärge, ej gärna kunna tänkas hafva släpat någon fältsäng med
aig. Steenstrup tyekes ej hafva observerat, att framställningen i den visa, som
enligt min mening ensam kan kallas samtidig, i denna poälct tt&got skiljer sig

frin skildringen 5 redaktionen A. Enligt denna komma konungen och Rane till

Findernp, dä alla i bjfn redan gått till hvila, hvarföre de också på egen hand
akaffa aig UrUrge i va hfilada. Att de nåder drlika omatindiglieter aknlle ea
kall novembernatt hafva klädt af sig nakna, är föga eannolikt. oeb den parallel

Steenstrup anför — Saxos berättelse om K.arl af lialland — visar härvidlag intet,

dä det där talas om en lada, som inredts till nattläger. Men visan G (F) fram-
ställer sakMi på ett i Tiaa mån annat sätt. Konungen tycket dar hafva kommit
till Finderup, innan befolkningen gått till hvila, och mnn ^rnes i ladan hafva

heredt honom ett aå kungligt nattläger som möjligt. Visan nämner åtminatone,

att Taxljna branno kring konungen, och den har intet om ntgot i ladan Uggaade
hö, under hvllket konungen skulle hafva gömt sig. Deu där gifna fram stall ningen

strider således icke mot deu historiska uppgiften, enligt kvilken £rik dödata >in

leoto fluo>, där han hvilat naken och vapenlös.
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tror, icke skall gifva honom AiUt rätt i denna punkt, så skall man
dock säkerligen desto villigare underskrifva hans nästa påstående:

»det fjortende og; det feratende Aarhundredc har aabenbart vaeret

Visedigtuino^ens storf Bloinstnnp:stid, men det er sandsynligt, at en

stor del af Ridderviserne IVjrst skrive si» fra övergångstiden til Re-

formationen, eller endog fru selve den ^iercnde lutherske Tid»

Henrik SchUck,

Hånserooesse von 1481—^76» herausg. G. von der Bopp. B. VI;

Lpzg 1890.

Hansereeesse von 1477—1530» heraasg. v. D. Schåfbr. B. IV.

Lpzg 1890.

Det är viktiga perioder i vår historia, Bom dessa batid motsvara,

det är dagarna för Bruhkebergsslaget, för den sista striden mellan

Sten Sture d. ä. och konung Hans. Sjätte bandet omfattar nämligen

åren 1467—maj 1473, det tjärde åter tiden fran maj 1497 till och

med april 1504 — dess yngsta urkund utfärdad först i oktober

sagda år.

Haosans nordiska politik är visserligen båda gångerna i det näi^

måste strängt neatral (Danzig sänder krut till Sverige 1468!), men
å ena sidan sökte de krigförande oupphörligt att vinna städemas

hjälp och å den andra sträfvade dessa att genom underhandlingar och

medlingsförslag sätta en gräns för de oroligheter, som gjorde deras

Ostersjöhandcl osäker, fläraf en stiindig brefväxlin<r och budskick-

ning, som göra det möjligt för oss att med ledning af de dokument,

hansearkiven bevara, så att säga dug för dag följa häiidelseriias gång.

Styffe har ju i sina ^»Bidrag:» offentliggjort det mesta, men icke så fä

strödda notiser finnas därutöfver att skörda ur de båda banden.^

' Ref, hnr att konstntera den fidlu öfvereTisstämmelspn tryclcpTi ••miUtm. n.^trra

afvikelser i editionsväj< naturligtvis uudHJiUtgiia. De textolikheter, mm kunna liHtva

n&gOQ betydelsf!, anförae här: StyfTe III, s. 181 r. 3 ncdifr: mange magen; Vi2 t,

2 ofv: geldes goldes; r. 7 n,: tine frne; 208 r. 7 n.: benomeden bevoren; 211 r.

3 o.: vorhanlende vorhaUndef r. ö n.: geaediget gmodiget; 220 r. 2 n.: Vil ^p)

Bii; 221 r. 1—3 vpp j. gnoden vorb. vorr., de juw desie u. g. J. «. topende wnå.
u. g. j. der utmakinge in de ze entholden.; 234 r. 9 o.: de scliepe hcbhe ich den

schipp. wedder geghunt; 23G r. 11 n.: basten bafuen (boven —• ofvuuför); 238 r.

14 O. samt putåim: beualen benalen; 243 r. 4 o.: vnokeden ruckeden, r. 13 o.;

voidrepcdeni v^dristedem; 244 r. 3 u.: willeQ. (ieven dutuni willen gerne. Datum;
248 r. 5 n.: aueholden aneholden; 259 i öfverskriflen : Busth Bnseh (v. deme
busecbe), A. Malthoave O. Malchouice, Hinrik äpeck; 260 r. 8 n.: MoUa Möller;

261 r. 14 o.: welelmi wlek en; 264 t. 12 n.t entnpeden mtoptndm; 271 r. 14
o.: by den Igden; 272 r. (> n.: dcywcth den wech; 274 r. H n.: ninehtpn = macht
en; 27G r. 15 n.: »men» u^år; 277 r. 6 n.: dreplikeu dupliken} 27Ö r. 14 n.t

eyneghe eyn egge; IV. sid. 16 r. 7 n.: wmde wol vm wol; s. 17 r. 12. o.: rene-

renter reventer; 18 r. 3 o.; efter dar mede tillägges *overeyn» der stede gude an-

dacht unde unse beveel viach fnworpfn n^erdtn etc. JJarmcdt»} X. 17 belegent

bejegeni; r. 22, 25, Wunstorp ej Wimstorp.
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»

Efter den dantka flottans nederlag utanför Stockholm 1467 sände

kung Kristian sin roarsk till Tyskland ocli har denne underhandlat i

Wismar i början af nov., men då hans beskickning troligtvis blef

utan resultat, uppdrog Kriatian åt brodern Gert att fortsätta nnder-

handlinf^en. Mötet i Oldeslo jan. 14tjö ledde blott till städernas be-

kanta skrifvelse af ^^/j, hvarjämte öfverlaggningår i ärendet torde halva

arit fSre 1 ett de vendiaka stideniaa mata-taminaittrftde i LUbeok,

om kvilket ingenting vidare är k&ndt. De danska kapames Tålda-

bragder framkallade emellertid ett starkt missnöje i staderna, och
dessa voro betänkta på att vidtaga fönvarsåtgärder, då ett nytt möte
i Oldeslo kom till stånd i början af nov. 68,^ hvarefter de åtogo

81";^ att föreslå kung Karl oeh hans anhang en sammankomst i Kal-

mar vid Valborgsmessotid året därpå. Bref härom afgin^jo såväl till

Kristian som till Kar! och Axelssönerna (det sistas orig:inal har eoren-

domligt nog **/n, öfriga skiilvulser 'Vii)- ^^^^ svenskarue

adresserade brefven kommo ej fram, Bersenbriigge förbjöds af Kristian

att fortsätta sin resa (»weune syne gnade villiehte do gade tydinge

hadde van den 8 ridderen, de uth Swedén to em getreten weren»,

heter det i n. 185). Förbittrad! (jfr äfven n. 192) sökte Liibeck drifva

sina vendiska systerstäder till krig, men lyckades ej häri, vare sig dessa

ej trott på Karl VIILs se<?er eller ängslats af den påo:åeiule fejden

mellan Pommern ooh Brandcuburg. Vid nytt rådslå^; höiio de för

lämpligast att framflytta den ntsatta möte8dag:en från till juli

månad (u. 185 § 44, 189 § 13, 14). Men vid budbärarens åter-

komst — eftnr — befanns, att svenskarne ej ville veta af Kalmar,

utan föresiogo Liibeck i st&llet. Stftmningren vånde sig nu motsven-
skame, och sedan städerna inbjudits till Köpenhamn för att öfvervara

ordnandet af kungens holsteinska angelägenheter, läto deras utskickade,

inför hvilka rikshofraästaren Erik Ottesen uppläste en redogörelse för

»det Swedesche ding», »det sere lano^ vi!/, afrvcka sicr (^',,) ett bref

till kung Karl, fullt af bittert hot (jfr Kristians ursäkter för kaperierna

n. 252). Men hotet atanuade vid orden, fast Liibeckkouferensen,

som verkligen hölls i oktober, sprang i stycken. Af brefväxling mellan

Lubeck och Danzig i jan. 1470 framgår, att man då tänkt göra front

på en gång mot svenskar och danskar. — Allt trängdes dock i bak*

granden af kampen mot England och de svårigheter att sammanhålla

hanseförbandet, som yppade sig, och som i en riktning slutligen

förde (let sS vida. att Köln utstöttes. En viss försiktifjhet tyckes

äfven hafva gjort sig gällande från både svensk och dansk sida för

att icke uppreta städerna ytterligare. Till denna tidpunkt hör det

intressanta numret 327. Det är ett bref till Danzig, gifvet Varberg

1470 af följande herrar: Magnus Gren, Erik Nipertz, Ture Tures-

son, Erik Nilsson, Erik Karlsson, Eggert Krummedike, Gustaf Olsson

oeh Trötte Karlsson. Det tjänar élledes till att bestyrka uppgiften

om tiden för slaget vid Öresten i Sten Stures bref "/| 1471 (Slyffe

in, ccxzt a. 6). Enligt ref:s åsikt torde vara rättast att antaga

* Mötet i Ealin«tad ^/^ hanno stSdcraa icke bevieta. Jfr VI n. 132.
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•deiBa sex, som nämnas jämte Erik Karlsson och Trötte KarlMon,

vara de riddare, som omtalas i Styffe n. 129 (jfr Styffe ccxxi n. 5.

Trötte, som särskildt nämd i 129, kan ej inräknas i de sex!).

I den stora recessen Bartholoitiei 1470 finnes icke ett ord om
den dausk-svenaka tvisten ! Tidigare i månaden har verklig'en varit

tal ora att afsända sändebud })å Kristians begäran till Sverige (u. 365),

meu om däraf blef något, är icke, ref. veterligen, bekant. När Kristian

<edan i oktober förhandlade med LUbeek och Hamburg om deras gemen-

«Bmma fejd mot gref Gert, hette det, att ei&derna skulle »unvor*

plichtet» att f51ja K. »upt hane riken eller »unse dage dar to besen-

4ende, id en schege denne mit nnsen beyden willen» (n. 400). På
våren, allt nnder det förbundet raot Gert blef lifligare, arbetade

Kristian på en åtminstone indirekt samverkan mot Sverige, raeii

hans välvilja, som gaf aig uttryck i ytterligare iuskraukuingar i hol-

ländarnes handelsfriheter i hans riken, beskärde honom blott en spar-

sam rätt att värfva sjöfolk och rusta fartyg i hansehamnar. I öfrigt

Tidblefvo atädema sin vanliga taktik: att erbjuda en beskickning.

En sidan afgick också cirbi den första maj. Under rubriken »för>

bandlingar i S?erige» meddelas i sammanhang därmed tT& förut ej

offentliggjorda skrifvelser, en från Jakob Ulfsson till hanseombuden i

Stockholm, dat. Alniarestäk ^•^/. 71, och en från Kristian till Liibeck,

hvari han förnyar sin anhållan, att städerna måtte sända sina ställ-

företrädare till det öfverenskomna midsommarmötet i Stockholms-

skären (Styffe IV, 8. xiii). Af dat. den 31 maj ^Reveshole vor

unusem slote Kopenhaven» torde följa, att konungen redan stigit om-
bord, ehura han först den 9 juni Iftr hafra lämnat Dragörs redd.

Stftdema gjorde sig ej brådtom, de k&nde sin herr Kriatian (8^e
s* zv) och Liibeck kallade de andra till öfverliggning först den 26
juni, alltså två dagar efter den for mötet utsatta tiden! — Under
det Kristian pröfvar vapenlyckan, tiga urkunderna. I januari akrifver

sedan drottu. Dorotea och utbeder sig ett möte i ' början af mnrs,

där det skall rådsläs »alze van Sweden wegen», men nr rf i . ssph

{n. 514 § 5, jfr % 14) få vi ej veta mer, än att städerna nu iioiio

före, att Wismar, som »to nynen tiden» haft bud ute i denna sak.

borde deltaga i beskickningen. Som medlemmar dJiraf kinnas dock

klenast doktor P. Bents, som reste å Rostocks Tignar, och boig^

mastaren i Liibeck Johan Wunstorp. Bentz hade sfisom särskildt

uppdrag från Rostock att klaga öfver Otte Torbjömsson på Elfsborg, *

som tagit ett rostockfartyg i de norska skären och för öfrifrt skadat

dess fiskare vid Skagen »beide nw unde to jare*;. I sitt svar (u. 573)

förklarar Sture, att han befalt Otte ersätta skadan och ej förnya sitt

ofog; hvarom icke, så ville han, Sturen, sig »so därinne bewisen, als

my van recbte bort to doude». — Det är förspelet till Otte Tor>

bjömssons sorgliga episod, som här fömimmes.
I Q&rde bandet trttffii ri de urkunder, som angå Sverige, i syn-

nerhet under det vestpreussiska sammanträdet i Elbing jan. 1503.

Bland nyheter märkes först och främst ett bref från det svenska riks-

rådet till Danrig, med dato Ve ^^^^ (märken efter sex sigiller). Af
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detsamma synes, att i Vadvieaa ej blott varit en öfreriBggning melUn
de af Styffe IV, s. ccucvi, vu namngifna herrarne, utan ett verk»

ligt rådsmöte — låt vara icke talrikt besökt — , ty brefvel säo:es

iitfärdadt af "^anss rikes radt.-> I detta miiä också norska herrar:

efter Svante Nilsson uppriiknas Knut Alfsson, Otte Matseu och

David Fenkeler (»>: Sinclair), -.rytters in Norwegen,» hvarefter följa

fem >ryttei8 in Sweden» jämte väpnaren J. Bese. Af de fem böra

häl anföras Srik Eriksson på Bifaborg och Bengt Kyning, hvilken så-

ledes utan tvifvel blifvit riddare år 1497. Sten Kristerason tUl Salita

är också ined; han har följaktligen icke först i oktober upptagits i

riksrådet. Skrifvelsen innehåller de bekanta klagopunktema mot kung
Hans: ftfvcn talet om baneren, som smädligen för svenskarne äro

upphängda i Köpenhamn, återtinnes. Det är sä ute med oss», säger

radetf att här fins kuapt en mark silfver, en häst eller oxe, något

järn eller koppar, allt hafva de Irammande logdur roffat bort.» En
annan skrifvelse från rådet till Danzig anföras aid. 473 not 1. —
I tt. 348 hafva vi ett bref af % 1503 till rikuådet från de lubakn

siadebnd, som infunnit sig i Stockholm for att mäkla drottning Kriati-

nas frigifvande: de kunna cj vänta länprrc pä svar, om också rik»*

föreståndaren ej hemkommit från sin fard till Kalmar, dit han »ummc
sunderghen tidinghe willen' måst begifvn sig (jfr n. 430 § 18), och

hvarifrån han i sällskap med Gad skulle resa till Vadstena fö'- att

^enom daf; och natt föra drottningen till Stockiiohn. En fuljd af

deras påminnelser blef n. 439, hvun riksrådet och sändebuden gemen-

samt oeh i tvänne utvexlade exemplar göra knnn^ alt Sveriges män
antaga liibeckarnes proposition om en ny sammankomst i Kalmar^
LUbeok eller annan ort å ^aka sidan, aå framt den danska knngen

accepterar förslaget i stället för det f^rsntna Stralsnndsmötet (jfr n.

430). De Kibske herrarne följde sedan drottningen »tho hu8,5? på det

intet hinder för hennes resa måtte mellankomma; de anlände till Lu-

beck först den 23 december, men hade ej lyckats träffa kung Hans

på genomresan srenom Danmark.
Ur de samiidigt gående uuderhuudlingarua mellan Liibeck och

Hans må anföras: man hade i Skåne trnngits >mit blotem live» draga

i kungens tjänst mot Sverige; fartyg hade uppbragts och anvftndts i

kriget, hanaeatiskt sjöfolk forts ombord på danska örlogsmän »tegen de

Sweden to vechten.» Dauskarne åter pfistodo, att de beslagtagna far-

tygen kommit från Stockholm med fiendegods, enligt hvad »de breve

därinne wpsende^ hade utvisat. Var nu ej detta alltid sant, funnos

dock exempel därpå, och n. 38Ö § 55 ger en noga specificerad för-

teckning — fem kvartsidor lång! — å godset i ett dylikt furtyg

samt lemnar därmed ett godt bidrag till vår handelshistoria för den

tiden. Lastens värde steg till öfver 12,000 m. Inb. Åtskilliga pris-

värden kunna härur och ur andra urkunder lätt beräknaaj aå stod

kopparn till något mer än en mark liib. för L^, osmund tlU c. 29 mark
lästen, tran till c. 100 mark för dito» Bland skeppare, hvilka for*

lorat sina fartyg, märkas en Lars Laurensson, en Knut Johansson,

en Knut Elvessen; ref. kan icke med Schäfer hålla dessa for liibske
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skeppare, atan ir bdjd att se i dem Bkftiidina?er (sveiiskar aUaP)t^
fraktade af hanseater. Sanma gttller om den i band Yl n. 366
n&mde Olof Lauwerensson.

I de rysk-hanseatiska akterna höras ofta beskyllningar mot svenske

köpmän och sjöfarande, sora göra åf^n af hanseaterna påbjudna han-

delsspärruingeu fruktlös. Det klagas a., att de köpa salt i Dan-
zig och föra det till Narva. — Svenskar inflytta, ej få, till Danzig och

upptagas dar till borgare (iV, n. 80. g 4.)- — Om Visby förmäles ett

oeh annat. Det förfärar alltjämt flera viktiga doknment, som berdia hanse-

förbnndets ställning till Ryssland, men vill icke, trots Läbecks in-

tervention, ntlemna till de Hvländska städerna i och för dessas blif-

vande fSrhandlingar med ryssame det fredsinstrament) som den lubske

rådsherren J. v. Niebur (registret till band IV säger: Nyebur, wahr-

scheinlioh Ivanp:orod! !) utverkade år 1392. Blott en »utsorjfft,» ej

»der II ( lite bryffi> kom i Eevals händer.

Aunu mycket vore att framhäfva — om Gotenhof, om Skåne

etc. —, men det sagda mä vara nog. Ilef. kau likväl ej neka sig

ndjet att aluta sitt referat med att onförmila ett litet bidrag till

Beldenackes karakteristik, hvarmed band IV riktar oss. Den gamle
firomme kardinal Peraudi fann sig på mötist i Rostock våren 1603
föranlåten att uppmana honom »de wahrheit to spreken» och ieke vara

en »Satanas engeU.

it

AUOVBTE Strinprrro: Les relations de la France avec la

Suéde ju8qu'å nos jours. Esquisses historiques des relations

des deux pays. 249 sid. Paris, P. OUendorf, 1891.

Vi skulle knappt upptagit herr Strindbergs bok till granskning,

om den ej framträdde med en viss pretention och tack vare sitt spräk

möjligen i utlandet knnde vicka egendomliga föreställningar om den

svenska historieskrifningens ståndpunkt. Ämnet är ju ett af de in-

tressantaste och borde kanna gifva anledning till både djupsinniga

och spirituella betraktelser. Tyvärr tillfi-edsställer detta arbete ej ens

de måttliörastc anspråk. Dess vetenskaplifru värde är intet; där tr;uii-

drages ej ett enda nytt faktum, det innehåller icke en euda originel tanke

värd att taga vara på, men väl är det rikt på faktiska misstag, på af-

siktligt eller oafsiktligt falska sammanställningar och vilseledande kom-
binationer, för att nn icke tala om tryckfelen.

Fdiblndelsema mellan de båda länderna voro ja icke änder me-
deltiden så synneriigen stora eller egendomliga. Fdr att 5ka deras vikt

tvekar .ej förf. att appräkna ett antal skrifvelser vexlade mellan ärke-
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biskoparne i det danska Lund och iiå^ra franska prelater. Han är

nog djärf att påstå, att svenska presterskapet (»le clergé de Suedei)

tryckte eiua gudstjänstböcker i Paris, så att ^våra äldsta tryck strängt

taget tillhöra den franska litt l alureu» — och förbållandet är att ingen

enda af sveusku k^rkuLis breviarier, missaler o. 8. v, är tryckt i

Fnmkrike, utan antingeii i Sverige eller Tyskland. Förf. talar om
att »Fiankrikea och Sveriges kof» redan långt tillbaka i tiden för-

bandit sig genom giAermålet mellan Olof Skötkonangs »petite-

fiUe» och Filip 11.^ Förhållandet var, att Olofs soudottera sondotter

blef gift raed en rysk storfurste; deras dotter, således en rysk prin-

sessa. h]ef grift raed en konung i Danmark; deras dotter, såledrs eu

dansk pnnst sgfi, l)lef raed den franske konungen. Resonueraanget

är onekligen luagstarkt. Man vore frestad att tro, att förf. blott

drifver groft gyckel med sina iasare.

Sid. 23 talar förf. om den helige biskop Brynolf aåaom en be*

römd brokonstraktör eller brobyggare i Vestergötlaad. Det är fara

Tirdt, att förf. lifven i detta fall fått aaken om bakfoten, ifall ej

skulden faller pä hans lirda källa. Yestgötalagens biskopslängd vet

mycket att berätta om de broar en före^ädare till biskop Brynolf,

den ^gode biskop Bendikt;, lät utföra på olika stallen i sitt stift, men
oni biskop Brynolfs verksamhet på detta område känner man, oas

veterligen, ingenting.

Förf. uppträder inpå nyare tiden med en imponerande lärdom

och återger på cirka 30 sidor den latinska texten till det första

fördraget mellan Sverige oeh Frankrike. Ingen behöfver ångra att

han hoppat öjfver dessa blad, ty texten är felaktigt åteigifven, fel-

aktigt daterad och felaktigt lokaliaerad — det sista i dnbbel måtto.

O 11 så har förf. den oförsyntheten att påstå, att luckorna i hans text

härröra från »originalet:», som finnes »dans les Archives de Suéde,

d'ou il a été tiré». Originalet har nu i snart tvåhundra år varit för-

loradt, men texten har blifvit återställd och luckorna fyllda i sSverges

Trnktiiters, utgifna af O. S. Rydberg, ett arbete som förf. emellertid

ignorerar. — Om vi liila^ga, alt förf. gÖr sig besvär att pu sid. 24
aftrycka en lista på böcker, som inköptes för Vadstena klosters räk-

ning i början på 1400-talet, på ett sätt, som för icke faekmän gör
den fullkomligt obegriplig, tj inga förkortningar äro upplösta, oeh
där han låter fackmännen göra den uppbyggliga bekantskapen med en
viss »Samuel Raymundi», hittills för medeltidsliteraturen obekant, aå
torde tillräckligt vara sagdt för att bilda sig en föreställning om be*-

skaffenheten af dessa lärda ingredienser i fÖrf:s arbete.

Förf talar, ehurn kuriöst nog på det knpitel, som handlar om Erik
XIV, om de första liiifailen, då fransmän kampade på svensk jord. Får
man tro förf. på sid. 94, skulle det varit vid Bruubäcks färja (år

1521); skall man tro honom sid. 96, skedde det i slaget på Tiveden
1Ö20. Om sistnämnda tilldragelse får man den besynnerliga upp-
lysningen, att fransmännen, hvilka i striden mot svenskame skalle ha

> Förf. slcrifreT qUf >H«iirik II>1
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förlorat omkr. 1,000 man, jämte ett par befölhafvare, af hvilka den
ene bevisligen icke stapadé dftr, »missnöjda öfver svenskarnef upp-
förande, omedelbart inskeppade sig för att återvända till sitt land».

Ett origioelt sätt att uttrycka följderna af ett nederlag!

Det väcker under sådana förhållanden ingen förvåning nit af förf.

fk höra, att vestfaliska fredsiniderhandlingen fördes i en iiteu stad

»Lengezich lielägen mellan Osnabriick och Mynster. ^ eller att det

var Lovisa Linka, som 1757 kom sitt uy& tadernesluiid uLi taga del

1 kriget mot hennes bror Fredrik II. Det väcker ingen förvåning

att finna teckningen af den franska skådespelarkonsten i Sverige full

af misstag eller listan pi »svenska soldater» i fransk tjänst till loj-

lighet ofullständig. Förf. gör sig besvär att också meddela en lista

på franska sändebud i Sverige. Den är fullkomligt oduglig, namnen
uppräknas på måfå huller om buller, utan årtal och likaledes utan

fttllständighet. Naturligtvis är förf. obekant med Wrangels förträffliga

»Liste des diploinates frangais en Suéde^.

a. Det lönar icke mödan att fortsätta granskningen af ett verk som
detta. Dftr finns ingen uppgift, när det ej är fråga om de mest

triviala, som läsaren kan lita på utan att pröfva den, och hela fram*

ställningen är tendentiös i högsta grad, ty den går ut på att visa,

att det är Frankrike Sverige har att tacka för hela sin andliga odling,

liksom for hela sin politiska betydelse.

Vi ha Frankrike att tacka för så mycket i politiskt och inteliektuelt

hänseende, Sverige har i forna tider så länge och så ofta stått vid dess

sida, ehuru visst icke alltid, såsom förf. tror sig kunna visa, i rollen

af en »mercéuaire/», att man ingalunda behöfver en argumentation sådan

som herr Strindbergs för att därom öfvertyga allmänheten. Man
behöfver i det fallet endast hålla sig till den osminkade sanningen och

icke heller dölja att Sverige, när allt kommer omkring, står i lika

stor, om ej större, skuld till Tyskland.

Boken är dedicerad till rAlliance fran(;'aise-;. Vi kunna icke lyck-

önska den ärade föreningen till en byllmng af detta slag*

En konferens hölls i Lengerich i fjorton dagars tid år 1045.
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ÖfVersikt af Tidskrifter

och andra periodiska pnlilikationer

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige utg. af K. Yitterbeta-, Hiatorie- och
Antiq^riteto Akademien genom H. Htldebxftnd. XII,3*4w R Lara-
90n, Södermannalagens språk. I. Ljudlärs*

Tolfte delen är härmed alslatad.

Arkiv för Nordisk Filologi ntp. under medverkan af S. Bagge m. fl.

fenom A. K o ok. VU. Kj löljd, XII, 4. F. Jénsson, Ullge linier

drotkvvdede akjaldekTad. — A. Kock ^ Fornnordiska kyantftete-

och akcentfrågOT. — K. Eålund, Prof. K. Gislasons antobiografiska op<»

tegnclser. — K. K&lnnd, Anm. af A. M. Keeveg, The Finding of

Wiceland tbe good and the History of the Icelandic discovery of

America. — H. Gcrlng, Anm. af O. Morgenstem, Oddr Fagrsklnna
Snorre. — VIII, N. F., IV, 1 S Biigge. Runstenen fra Opedal i

Hardanger. — J. ThorkeUson, Personalsuffixet -m i förste Person
Ental ho9 norske og Isl. Oldtidsdigtere. — K. Oislason, U' og re-

gressiv r-omlyd af å i isländsk. — E. Wadstein, Anm. af J, Tor-
kelsson, Beyging sterkra »agn-orda i isleneku. — G. Cederachiöld,
Anm. af W. Ranisch, Dit: VolsuiiL-a^ iLM,.

Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening. 1891. Om de
forna kyrkogodsen i Qestrikland. Gestriklands vapen. — Hospitals-
kyrkan i Gefle. — Om Upsala dorakyrkas gods pil Gaddön och fästet

Gaddaborg. — Om rrssarnes härjningar i Gestrlkland. — Fornfynd I

Hedesunda. — Uppgifter angående klockor och Inventarier i några
af Gestriklands kyrkor. — Ledamotsfdrteekning.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och industri. Utg. a£ Letter-

stedtska Föreningen genom O. Monteiius. 1891, 1. V.Rydberg,
Porträttfynden i Fatjf\m. — Undersökningar i Germanlsk mythologi
af V. Uydberg, anm. af A. U. Bååth. — 2. GeneralUeutenant Jörgen
Bjelkes Selvbiografi. Udg. for förste gang af J. A. Friderlcla, anm,
af H. I. Huitfeldt-Kaas. -- 3. 8. Wlde, Aristotelea återfnnna akrift

om den athenska statsfÖrfattnlngMi.

Svensk Tidskrift utg. af F. v. Rchéeic. 1891, 4. E. C, Demokra»
tlsk och byråkratisk reaktion mot representatioQSsystemet. — 7, 8.

L. H. Å., Ktt lif i strid för folkens frihet.

Historisk Tidskrift. SJette rsekke, udglvet af den danske historiske

förening ved dena bestyrelae. Bedigeret af O. F. Brieka. 3, 1.

Kooh, Koog Fredrik VI:a barndom og nngdom.— A. D. JÖrgenaen,
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De hiitoriske fotkeTiter og Nils Ebbesen. -^A. D. Jörgenien, Kam*
pen mellem Kongerne Sven og Valdemar 1167,11. — K. Erslev. Der

Stopkbolmske blodbads forhistorie og C. Faladan-MUUert opfattelse

deraf. — K. Brsle^t O. Palndan-HttUen tbeori om sagnkritlkens
metbodo. — Liteialnr og kritik. — Småttykker.

Prof. Erslev har lomnat en liten undersökning af de histo-

riska källornas relativa värde, närmast med afseende pä Paludan-
Hfillers fnmstillDiiig af detta fttime, ocli pröfrar lin åsikt 'i ett

taktiskt fall, med afseende på Stockholms blodbad, i det han
undersöker de två aktstycken, som i detta hänseende hvo de af-

göraude: kättaredomen den 8 uov. och de tre Uppaalakauikerua»
berättelse till Onstat Vasa ett par år etter håndelsen. Han kom-
mer till det resnltnt. att Ållens framställning af händelsens ut-

veckling är i det hela den riktiga och att Paladan-Miillers åsikt

att beslutet om blodbadet ej var pä förband planlagdt, ntan ett

ögonblickets verk, icke kan hålla streck. Frågan har förut varit

behandlad xinået de historiska ötaingar, prof. Erslev ledt med
sina ia?

i
ungar.

Meddelelsei* fra Krlgsarkivenie. Udglvne af Generalstaben Bd. 6:

H. 1. Aktstykker, nssrmest vedrörende Forboldet til Sverig 1810-rll.

Finsk Tidekrlft utgifven af F. Gustafsson och M. O. Schjbergson.
1891, 4. I bokbnndeln- Ställningar och förhållanden i Finland af

Sven Palme; Står Liulauds ratt i strid med Rysslands fördul? af L.

Mechelln, anm. af M. G. 8. — F. G., O. G., M. G. S. och Georg
Graufelt, Til! universitetets '-^50-års minne. — 6. I bnkhFindeln : Ur
Fiolands historia, publikationer ur de aiopaeiska papperen, redige-

rade af A. NeoTlus, b. 1—6, anm. af M. O. 8. — 6. M. G. Scby
bergson, Talleyraud i hans memoarer och politiska korrespondans.— 7. K. M. Thordén. Oammalkatolska unionen i Utrecfat 1889. —
I bokhandeln: öfversiktstabeller till nyare tidens historia af C. A.

Jansson, anm. af T. Dillner.

HlBtorlalllxien Arkisto toimittannt Baomen Historlallinen senra XI inne-

båller följande uppsatser på svenska: K. G. Leinbert;, Om finska

studerande i Jesnitkollegier. — C. v. Bonsdorff, Landskapsmöten
i Finland på 1670-talet. — S. G. Elmgren, Finska arméens gång
ötver Neva 170S.

Baltiaclie Monatssclirift XXXVIK, 4. H. Baron Sass, Der Gruud-
besit/. im alten Oesel. — 6. W. Qreiffenbagen» Der Kosen*
kronscbe Process. (1681—1687.)

Féstaobrift der Sarländisohen Gesellatihaft fikr Literatur und Kunst
znm Feier ihrer 75-jährigen Bestehens. — Heiiog Jakobs von Kurland
Kolonien an der Westkiiste von Afrika.

Deutsche Litteraturzeitung. Herausgegeben von Auguf^t Fresenius.
1891) 24. Die Gefechte bei Steinau an der Oder vom 29 August
bis 4 September 1632. Das Treffen bet Steinaa an der Oder am 11
Ootober 1633 von F. Taegliohsbeok, anm. af Droysen.

Dentaolie Zeitsohrlft ftir GesohichtawlflBeiifloliafb. Herausgegeben
von Dr. L. Quidde. V, 2 (1891). O. Hartwig, Ein Menschenalter
Florentinisoher Qescbichte (1250—1292). Scbluss. F. Arnheim,
Beitråge snr Oesebicbte der Nordiseben Frage tn der swelten Håttte des
18. Jabrbunderts. — Kleine Mittheilungen. — Bericbte und Bespre-

obungen (Neuere czechische Geschichtsforschung; Neuere Literatur

sur Geschichte Englands im Mittelalter m. m.). — Blbliographie zur
Dentscben Qescbicbte.
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Hr Anheim fortsätter aftia ttadter öfver Sveriges utrikes
politik under senare delen af frihetstiden med begagnande bl. m.

ftf prenss. Geheimestatsarkivets akter samt af den rrska litera-

turen. Förf. behandlar bär »Das Russische Project einer nordi-
schen Ållianz and die Partelen in Sehweden» samt riksdagen

och dess fÖrhåUende tlU den enxopelske politiken.

en vom Yerein fiir He&si*
sche Geschichte. Jahrg. 1889. Kleinere Mltteilangen ; G. v. der
Bopp, Zum Wisbjachen Seerecht. — W. Stleda, Liibeck, Rostock
nnd Landscrona.

Historisclie Zeitaobrift. Heraosgegeben von H. v. Sjbel nnd Max
Lehmann. Kene Folge TCXJCf 8. P. Kehr, Zar Gescfaiohte Otto*8

III. — O. Melnardus, Beiträge zt»r Geschichte der Handelppnlitik

des grossen Knrfiirsten. — Miscellen. — Literaturbericht. — XXXI,
1. J. Jnng, Das rdmisebe Mnnlsipalwesen fa den Proriosen. — H.
Lebmann, Boyen's DenkwfirdlgVeiten. — Miscellen. — Literatur-

bericht (bl. a. Schfifpr, Hanseresesse 1477—I630j IV; Meoklenbargi-
Bches Urkundenbuch XV).

Neue Heidelberger Jahrbtlolier. Heraosgegeben vom historisch-pbilo-

sophiscben Vereiae sa Heidelberg. 2. O. Karlowa, Die Rang-
klassen des Ordo salutationis .sportularumque prorinciae NirnidisB,

insbesondere die Coronati. — A. t. Domaszewski, Beiträge zar Ge*
scbichte der Perserkriege. — A. y. Domaszewskif Die Bntwioklnng
der ProTinz Moesia. — J. v. Pflagh-Harttnng, Keltische Banwerke.
— A. v. Gutschmld. Die Heidelberger Handschrift der Paradozo-
graphen. — A. C. Clark, Die Handscbriften des Graevias. — A. v.

Oeeheibftaser, Pbllipp Hatnhofers Bericbt ttber die fltattgart» Ktnd-
taufc ini Jabre 161R. — Q. Meyer, Die Vprhandlungeu des prenss.

AbgeordueteDhanses iiber den Erlass von Stempelsteaern fiir Fidei-
kommisse. — J. BrdmannsdQrf fer, Znr QesoMobte der Heidelbei*
ger Bibliotheca palatina. — A. Hausrath, Festrede gebalten bei der
Enthullung des Sobeffel-Denkmals su Heidelberg am 11 Juli 1891.

Preussische Jahrbfloher. Herausgegeben von H. Delbrlick. April 1891.
o. Uarnock, Livland als Glied des deutschen Beichs vom dreizebnten
bis seeiissehnten Jabrbnndert.

UngUlmlie Bevne. ISei, O. A. SatUgyl, Siebenbtlrgen ond der
Erieg im Nordosten.

Nouvelle Revue Historiqae de Drpit Franyaia et Étranger. 1891,
Mars—Avril. L. Beaucbet, Étude sur les soarces du droit Pué-

dois jusqu au XV^ slécle. — Mal—JuiiL Comtes-rendua crltiqaes:

Bvenska riksdagsakter jimte andra bandlingar, som Mra tUI ttate*

författningens historia under tidehvnrfvpt 1718. Utg. af Emil
Hn(le})rRnrl och Oscar Alin, anm. af K. Olivecrona.

Revne d'liistoire diplozuatlqtie. Publiée par les soins de la société

d histoire Uiplomatique. 1891, 3. Discours du président de la so*

ciété d'bi8toire diplomatique å Tassemblée du 6 jaln 1891. — Bap-
port dn seorétaire général. — Compte rendu du trésorier. — D. Bi-

kélas, Le pbllbellénisme en France. — Gabriac, Jastificatlons pré-

sentées par Talleyrand snr le menrtre dn dnc d*Bngblen.— Fraknol.
La polltlque extérieure du rol Mathiss de Honprio Vun lettre du
connétable de Montmorency å la ville de Strasbourg. — Kapport da
chevaller de La Luseme ministre de France å Philadelphie sar la

situation polltlque, militaire et commerciale des États-Unis å la fin

de Tannée 1781. — Comptes rendus (Mémoires du prince de Tallfv-

rand m. m.). — Cbronique (bl. a. Historisk Tidskrift 1890; Valda
skrifter af A. J. . Höpkeo). — Bibliographie.
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Heviie Htstorlqne. 1891» Ibl—JuiiL I. Flammermont, Le teoond
minisfére de Necker (l^f articl' \ It Lnt, De Voripine än mot
Carolingien. — G. Bonet-Maury, Le testament de Renée de France,

dachesae de Ferrare.— Bulletin bisfcortqtie (France; Espagne; Ra88ie).

— Comptes-rendas critiques. — Poblicatlons périodiqaes et sociétés

savantea. — Chronlque et BIbliographle. — Juillet—Aoflt. M. M
rlon, Une famine en Guyenne (1747—1748). — G. Fagés, Les fréres

Formont et les Telatloni ån OiaBd-l^ectenr avec la oonr de France.
— A. Babeau, LMntervcntion de TÉtat et Tinstruction primaire en

province sons la Régence. — P. Bobiquet, La munioipalité pari*

flienne et la Bévolation. Pérlode oonstttatlonelle. — Bulletin htsto-

riqne (France). — Correspondaoce. — Comptee-rendns crittques. —
Publicatioos périodiqoea et lociétés aavantes. — Chroniqae et Bl-
bliographie.
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Öfversikter och Granskningar.

Om I6viadriiigeii af STWigM alliaimystem ftren 1680—1681
i dess t^ammanliang med de eniopeiel» förvecklingarna. Akade-

misk afhaudling af Rodolt WIrbjeob. x -1-162 rid. Upsala 1891.

Den akad«Mnisk;i afhnndlingslitteraturfn har under de sista åreu

i hö^e grad än torut sysselsatt sifi: med Sveriges diplomatiska historia.

De uppgifter, som denna gren af den historiska vetenskapen före-

lägger forskaren, höra ingalunda till de lättare. Ett lands politiska

läge betingas f5r favarje Ögonblick af så många faktorer i dess inve

-och yttre fiSrhAllanden^ att det torde vara ytterst svårt att uppleta

oeh redogöra for alla de motiv, som inverkat på gången af en vik-

tigare diplomatisk underhandling. Afven källornas beskafi'enhet ökar

svårigheten, då den relativa ensidigheten i diplomatiska aktstycken

och den ofullständiga kunskapen hos de handlande personerna om
hvnrandrns afsikter och motiv tvingar den, som vill vinna fullständi-

gare iuäiki härom, att åfveu genomletii de. utländska arkivens gömmor.
Jeke desto mindre blir alltid en skildring, grundad på de in-

hemska källorna, af bögt värde, ty den kan, om den är väl gjord,

redogöra för en viss stats politiska ställning, betraktad från dess egen

synpunkt, för de motiv, som ledt dess egna statsmän, och de intressen,

som betingat dess egen vexlande hållning till den europeiska politi-

kens aktuela frågor. Såsom bidrag till denna särskilda stats politiska

historia raå väl en sådan utredning anses tillfyllcstgörande. För den

forskning däremot, hvars mål är att skildra det europeiska statssyate-

aiets historia eller utreda samtliga de faktorer, som under eu viss

period bestämt de många enskilda staternas maktförbållanden till

bvanmdra, räcker visserligen icke en blott på det inbemska arkiv-

materialet byggd framställning till, men äger äfven från denna syn-

punkt en viktig betydelse såsom ett material eller ett nödvändigt för-

arbete.

Den afhandling, hvarined hr Fåhneus framträtit såsom historisk

lörfattare, är af intresse från båda dessa synpunkter — säsom bidrag

iiäväl till don svenska statens diplomatiska historia som till kunskapen

om den allmänna europeiska politikens utveckling. Den handlar om,

liaru första granden lades till en fast opposition gent emot den franska

monarldna öfvermäktiga ställning i Europa under 1600-talets senare

liälft, samt om den andel Sverige tog i denna händelse.

Hift, Tidtkrift mu Grnn$hn. 7
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Den skiftning i Syeriges allianstystem, som betecknas af garanti-

tnktsten i Haag 1681, var betingad både af dess egna och de alU

miiiit earopeiika intressetia. S& linge de babsbnrgska kronornas bo-

tände öfvervikt utirjorde politikens ledande faktor, hade den nftra

förbindelsen mellan Sverige och Frankrike trots dessa makters i grunden

skilda väsen liaft sitt berättigande i sträfvan till ett gemensamt mål,

som j)å samma gång var af vikt för båda makternas särskilda -syften

och hela det europpiska statssamhället. Gustaf Adolf och Axel Oxen-

stjerna hade grundat och upprätthållit denna foibiudeJae, emedan de

politiska förhållandena fordrade densamma, men visserligen icke utan

inre motvilja och med stor fSrnktigbet, på det icke Sverige aknlie

blifra att medel för Fvaokiikcs egdatiska strifVanden. Oenom de
westfaliska fredasJaten och den pyreniiaka freden bröts emellertid f&r

alltid det spanskt^dstcrrikiaka principatet i Europa, och i stället böi^

jade den ärelystna franska monarkin framstå såsom ännu farligare

för den europeiska jämvikten, än någonsin dc habsburgska staterna.

Faran var dess större, som den franska monarkins krafter o-pnom en

strängt centraliserad förvaltning stodo till regeringens fiillu dihpoaition

och leddes från en enhetlig synpunkt. Därmed var det berättigade i

alliansen mellan Sverige ocb Fraokrike borta; det fanna i<^c vidare

något gemensamt mål, utan aåväl Sverigea egna behof som den allm&nna

politiaka atSUningena kraf anvisade den svenska staten att htpm, med
Frankrike och träda i spetsen för en koalition till uppråtUiåUande af

de dyrt tillkämpade fredssluten i Osnabriick och Miinster.

Denna nya uppgift framträdde först efter Karl Gustafs död, men
den då följande svcinska regeringen var icke densamma vuxen; den

vacklade utan hållning mellan de europeiska partierna, till dess ändt-

ligen 1G72 års fördrag ånyo tiilkuöt bandet mellan Sverige och Frank-

rike. Det var ett af de största diplomatiska felsteg, som en svensk

regering någonsin begått; det var ett verk af den kortsynta stats*

mannavttibeten och de lumpna aubsidieintressena hos den dåvarande

af fransysk hofglans bländade epigonaristokratin. Magnus Gabriel de

la Gardie ocb hans likar menade sig fortsätta Gustaf Adolfs och Axel
Oxenstjernas politik, då de i stället utan motivet nf svenska intressen

inot hela det europeiska samhällets fordringar gjorde Sverige till ett

verktyg för fransk eröfringslusta — ett verk lika samvetslöst lätt-

sinnigt och dåraktigt, som om det nutida Sverige af svärmeri for den

franska republikens föruieuta demokratiska jämlikhet och frihet skulle

sluta sig till en frausk^rysk koalition. Sverige fick också bota fdr sitt

fel genom ett mflogårigt kriga nöd och cl&nde, de nyeröfrade pro-

vinsernas ocknpering eller härjande af fienden och en fred, som väl

genom den segerrika allierades vapen och diplomati i det närmaste

återgaf det förlorade landområdet, men genom det förnedrande sätt,

hvarp;*^ den slöts, lät rollen af ett underordnadt osjätfatändigt verktyg

för eu eröfrande makts planer framstå i skarp dager.

Den nödvändiga följden af dennii härda lexa borde blifva och blef en

föraiidnug af Sveriges politiska uiliaussystem, och den sUitsman, som
i själfva verket lagt grunden härtill, är Johan Qyllenstjema. Man
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kan ieke nog starkt fiamUUla, att gnindtanken i hela hana politinka

AakådningMitt var ett nftra förband mellan de nordiaka kzonoma,
hvarigenom dessa sknlle intaga en mäktig och fullt själfständig ställ-

ning i den europeiska politiken. Föret i andra hand och såsom ett

underordiiudt mora^nit ingick i hans plan ett bevarande af den franska

alliansen, men vis^crliirrn ntnn förnedrande villkor af subsidier eller

förpliktelser, som kunde medföra ett beroende af Frankrike. Detta

fasthållande af förbundet med Frankrike skedde endast i freden» in-

tresse och emedan viktiga liandelsintEessen för ögonblicket hindrade

en anslntning till sjömaktema. Blott om man stia^ fasthåller denna
synponkt, blir det klart, att hSri i ijilfra verket låg inneslnten en

systemförftndring. Ty då Frankrike hvarkeu kunde eller ville upp-

gifva sina eröfringstendenser, utan i stället midt under freden beredde

sig till en oerhörd kränknincr af den europeiska folkrättens grund-

satser genom sina reunioDer. ar det tydligt, att en själfständig och

fredsbevarande politik icke kunnat i länjjden förenas med en fransk

uUiaus, utan förr eller senare måst leda liii eit förbund med Frank-

rikes motståndare, sKrskildt Holland ock kejsaren.

En sidan svängning i den svenska politiken genomförde Bengt
Oxenstjema efter Gyllenstjemas förtidiga död, men visserl^n på ett

beU annat sfttt än denne tånkt sig. I likhet med Carlson synes hr

Fåhraeus anse Oxenstjernas politik såsoro den följdriktiga och af de

europeiska förhållandena betingade utvecklingen af den svenska diplo-

matin. Hr F. ger genom hela sin skildring den })rä^Rln ät Bengt

Oxenstjernas verk, att detta varit det enda riktiga, åtminstone det

bästa, som under förhandenvarande omständigheter kunde göras. »Så-

väl Sveriges enskilda som Europas intressen förenades i hans system»

(s. 18). I denna fråga, förbållandet mellan Oxenstjernas statskonst

oeb den närmast föregående svenska utrikespolitiken — själfva ut-

gångspunkten för afhandligen — är recensenten af annan mening än
författaren. Jag anser Bengt Oxenstjernas politiska system såsom en

tnrpfimnng eller ett bortfuskande af Johnn Gyllenstjemas; visserligen

en loljdriktig och ganska yrkesskickligi genomförd öfvergång från

Frankrikes sida till det motsatta lägret, men haudlöst samt med upp-

offrande af reella intressen för Sverige och af den själfständiga och

trygga plats, som Gyllenstjema velat bereda detsamma i ett nytt

allianssystem. Johan Gyllenstjemas stora gmndtanke, förbundet med
Danmark, uppgafs, men därmed också möjligheten af en annan politik

nn antingen ett fasthållande af det fraoska förbundet eller anslutning

till Frankrike" motståndare på dessas villkor. Ett af dessa, som Hol-

land gpvt tili betingelse för ett formligt fredsslnt och därmed fÖr

hvarje diplomatiskt närmande, var förnyandet af de gamla handek-

traktaterna, hvilka endast svåra omständigheter förmått en svensk

regering att sluta, ty de innebnro Sveriges kommersiela beroende af

den nederländska handelsstaten. Denna eftergift hade aldrig behdft

göras, om förbindelsen med Danmark fasihållits. De europeiska för-

hållandeoa hade nödgat Holland att förr eller senare acceptera de

nordiska statemas villkor för ett förbund, ej tvärtom. Sverige hade
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med en sidan utveckliufi: af dem diplomatiska förbållauden e^t eo

vida mer dominerande rol i den nya alliansen och framför allt en

större trygghet för sinn besittning-ar, än Karl XI:s utrikespolitik

någonsin förmådde bereda. Benigt Oxenstjerna formligen dref Duti-

luaik i Frankrikes armar och gjorde det till en farlio; och ständiyt

lurande fiende, äoiu endast loed svårighet hölis i schack geuoiu den

olyeksaliga förbindelsen med holsteinaka huset. Hvad detta betydde

fSr v&r följande atTeckling» det visar Karl Xll:s Mstoria. Hans ode

ar icke blott en följd :»f egna misstag utan lika mycket af det diplo-

matiska arfvet från haDS fader, hvars både inre oeb yttre politik for

Visso ej varit sä vib. som man älskat framställa densamma.
.Tolian Gyllfii^tjeriias skandinavism var eii origincl och storslagen

taiikt, iåiigt hojd otver de samtida svenska statsmätineus trånga vyer.

L>et är visserligen en fråga, huruvida äfven huu skulle förmått rea-

lisera densamma, i fall en längre lefnad varit honom beskärd; det

gamla batet mellan svensk och dansk behärskade linDU det d& lef-

vande släktet. Men en stor statsman förmår ofka i trots af sin sam-

tids fördomar göra sin politiska uppfattning gällande, och Gyllen*

stjerna ägde mediet därtill i sin konungs fortroende. Historiens gång
låter äfven hans plan framstå såsom den koi)sekv»-nt;i iit\ ecklingeu af

den skandinaviska norden» histori;!. Sedan Kalnianitiioiicu sprängts,

måste förhällaudet mellan de nordiska rikena blilVa ytterst iiendtligt,

så länge Sverige auuu saknade sina naturliga gränser. Dett^i mål

var uppnådt, och den naturliga revanobeksnslan hade fått rasa ut i

ett blodigt krig, som visade Sveriges tillräckliga styrka att bibehålla

de vanna dansk-norska landskapen. Därmed var tiden kommen för

försoning och samverkan. Karl Gustafs vidtomfattande ande iiade

pröfvat möjligheten af den dansk-norska monarkins fullständiga eröf-

rin<^ — en idé, som kanske ej var alldeles främmande för Gustaf

Adolf och Axf^l Oxenstjerna Ktt dylikt försök var numera otfi^tkbart,

och endast « ii nära diplomatisk allians i föreuin}; med ekonomisk

union och ömsesidig eventuel successiouBrätt var den möjliga formen

för en sammanslutning af de båda makterna. Från både Danmarks
och Sveriges sida möttes oclnå deras bästa statsmän i gemensammn
tankar för de nordiska folkens framtid« och fordragen i Lund 1679
voro uppslaget till en storartad politisk nybildning» som kanske gifvit

en annan vändning åt Europas öden. För Danmark var dess om-
intctlvlifvande en verklig olycka. Danmark h;ir sedan den tiden alltid

iuuehatl cti skef och falsk ställning i det europeiska statssystemet,

och däri ligger förklaringen till dess ständi<;a mot<ranu:ar. Sverige

iiter torde i den diplomatiska unsUitningen till Danmark haft den

enda, men storartade möjligheten att bevara sin politiska stor-

maktsställning och därmed också att fylla en europeisk mission, som
ålåg den makt, hvilken segrat i striden om Östersjöns ostkustläoder,

nämligen att värna och bevara dessa den vesterländska odlingens ut-

poster <rent emot den hotande barbariska makten i östt r. När oskick-

liga händer löste de ännu sköra banden mellan de förut rivaliserand»*

brödrafolken, ^orde de äfveu till intet den största utsikt, Eurojia

Digitized by Googie



fAiIR^US, 8VBBI0ES ALLIANSSYSTEM 8l

kauskc halt, att hindra Kysfllauds Iruiuli ångande vesterut. Att äurja

öfver möjligheter, son ioke blefro verklighet, &r emellertid icke histo-

riens sak, men vftl bafvs vi rftti och skyldighet att från synpunkten

af hvacl som varit möjlij^t, bedöma hvad sora verkligen skedile. Från

en sådan synpunkt karaktärisera vi deu politik, som efter Johan Gyllen-

stjernas död kom till styret med dess rätta epitet såsom en visser-

ligen nykter, men relativt inskränkt och af tniditionei svensk fördom

behärskad niedelmåitspolitik.

Sedan Bengt Oxenstjerna blifvit kiuisliprcisuUtit och Kurl XI
ötVertygats om riktigheten af hans politiska planer, logä det törsta

Steget till deras förverkligande, då Oxenstjerna i okt. 1680 inför rådet

framlade det från Frankrikes sida fijorda projektet till ny allians och

på samma gång den sedan ett år hvilande frågan om ratifikation af

den i sept. 1679 nnderskrifna handelstraktaten med Holland. Såsom
resnltnt af dessa rådplägningar fnimgingo två synnerligen viktiga

beslut. Den svenska regeringen fordrade betyd«lset'nlla förklaringar

af det Iranska forbnndsprojektet, hvarigenom hela denna underhandling

ställdes i vida taltet.*) Darjrimte beslöts att ändtligen ratiticera 1<j79

ars traktat uied Holland, hvarmed det hinder, som dittills stått i

vågen för en formlig fred med denna makt, skalle undanrödjas. En-
dast i artikeln om hoUftndames behandling såsom amioissima gens

måste nn ett nndantag göras för de exceptionelt stora förmåner, som
fordragen i Lund medgifvit Danmark. Order i detta syfte afgingo

till Gyldenstolpe, Sveriges sändebud i Haag, d. 2.^ okt. 1680.

Här framträdde nu emellertid genast en oväntad svårighet, som
i själfva verket betecknar den åtgörande brytningen mellan Oxen-
stjernas oeh Gyllenstjernas statskonst. Det hemliga fördraget i Lund
föreskref en gemensam handelspolitik, och det var just med stöd haraf,

som Gyllenstjerna på hösten 1679 knnnat förhindra ratifikatiotten af

den nngefår samtidiga handelstraktaten med HoUaud. Han har till

oeh med lofvat Danmark att aldrig verkställa en dylik ratifikation.

') Herr P. har i sin afbandling framställt en ny uppfnttning af den lång-

variga rörhiindsnnderhnndlin^ med FrJinkrike. ''om fördes namtidigt med den
holländska och först på hösten 16bl atstannade. Med aiud af Oxeuatjernas egna
iittnUnden i tynnerhet i fSrtroHga bref polemisenr hr P. (e. 18) mot. Carlson,

hvlllien betraktar 'len fortgSeiidc franska iinderhnnillin^fn endast susoni ett nicdt!)

att dölja de samtidiga förhaodlingarna med Holland och att, i fali dessn skalle

tnitilyckns, hålla vägen öppen for en återgång till en fransk allians. Hr F. an>
ser, att Oxeostjerna verkligen på allvur velat fUtndkotumii ett franskt förbund
och tänkt sig möjligheten af att, sedan allianserna med Fr«nkrikt.s motståndare
väl Toro genomförda, Ytterligare kringKiirda deu europeiska freden genom ett

fördrag med Frankrike. — Äfren hetitffinnde IraraktSren »f ridelnfen i okt. 1680
hrtr hr F. en ny ånikt. Ifr F fr&iikiinner dem all principicl betydelse. De hafva

icke utgjort debatt om ntvecklingen af Sveriges utrikespolitik i allmänhet, såsom
Carlson framstiner dem, nian endait rört sfg om det positiva franska förbunda-
projektet samt den holländska ratiiikationsfrriiran. Olessljenia har icke röjt, ej

heller radihcrrarne anat, att här i själfva verket vnr fråga nni ntt inleda en hel

systemföl iiniiniig. — Hr F:8 bevisföring är i båda fallt-n af intresse, men icke

öfrertygande.

I
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Så snart danska regeriugea erhöU underrättelse, att underhandlingar

med Holland ieke desto mindre nu voro inledda, fick. dese minister

i StocUiolm i uppdrag ait ofdrdrdjligen framstålls den fordran, att

Sveriges sändebud i Haag skalle instmeras att gemensamt med det

danska yrka afskaflfandet af nl^ra för de nordiska ländernas sjöfart

och handel besvärliga pålagor samt att i freden mellan Sverige och

Holland de forna förbund 7iif1!nn dessa makter icke skulle förnyas,
•

som varit Danmark till prejudicc (särskildt 1640 och 1646 års trak-

tater). I)aiMii;irks turdriiigar stodo i full öfverensstämmelse med andan

af fördragen i Luud, i det förra fallet till och med med ordalydeläen.

Bet var ett bogst besvärligt binder fdr Oxenstjeraa, som antagligen

icke haft fullt reda på innebåUet af det hemliga förbundsfördraget i

Lnnd. 8å snart den samvetsgranne Karl XI insett de danska ford«

ringamas rättmätighet, afgingo trots all Oxenstjernas opposition de

äskade orderna till Gyldenstolpe, och därmed hotade hela underhand-

lingen med HollHiid att om iutet. Nu begynner vid svenska hofvet

ett fi;utigt intrif^spel mellan å ena sidan Oxenstjerna, som uppbjöd
hela sin förmåga att förmii konungen ändra beslut, å andra sidan den

dunsku miuistern i Ötockhulm, Scheel, hvilken ifrigt understöddes af

hofkanslem Ömstedt Örnstedt bade varit Gyllenstjemas medsände^

bnd i Lund ocb var troligen den eode, som jämte konungen iullt

kände de där afslutade fördragen. Han bar nu sträfvat att npprätt-

bälla Ojllenstjernas planer ocb framträder såsom deras målsman gent

emot Oxenstjerna. Oxenstjerna afgick efter en längre tids tvekan och

korsande beslut hos Karl XI med segern, hvartill nog bidraojit, att

han för i*in politik kunde uppkalla konuntrens dynastiska sympatier.

Slutet blef, att Danmark må^te ge efter i fråga om de äldre trakta-

terna, hoUäudarne i fråga om de misähagliga pålagorna, hvilkus af-

skaffande äfven låg Karl XI om hjärtat, hvarefter ändtligen handels-

fördraget och freden ratifieerades i början af april 1681.

I*or dessa synneriigen viktiga förbandlingar bar br Fåhneua icke

tillräckligt begagnat det inhemska arkivmaterialet^ ocb hans framställ-

ning har därigenom blifvit allt för knapphändig och delvis oriktig.

Envoyén Vellingks brefvuxlimj vied K. M. bland riksarkivets Danica
innehåller mycket värdefulla upplysningar, som sprida hiiröfver.

Af dessa papper, jämförda med de utdrag af danska s-uidebudet Scheels

bref till sin ret/eriny, som meddelas i Fr t/,vc I i. ILiudlinijav rora?uif'

Sveriges historia /, framgår, att Oxenstjerna i deu svåra dilemman

mellan bolländames bestämda fordran, att de äldre förbunden skulle

förnyas, ocb danskames, att vima såsom skadliga för Danmark sknlle

ntelemnas, btttat på den utvägen att gifva Danmark en formlig dekla-

ration, att konfirmationen af 1640 och 1G45 års traktater icke skulle

lända alliansen mellan Sverige och Danmark till prejudice. Konungen
gick in på denna plan; Gyldenstolpe i Haag fick contra-order att icke

vidare påyrka nteshitandet af de nämnda traktaterna, och svenska

regerino^en erbjöd Danmarks sändebud cn sådan deklaration, sora Oxen-
stjerna föreslagit. iScheel iiade emellertid in arken lust eller tillåtelse

att gå in på denna utväg ocb fortsatte med sina bestämda protester
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mot ratifikationen. Bet rar hftroin ttriden rörde ng mellan Oxen-
etjenia och hane motatftndare. huruvida dantka raringen skulle för-

mås att acceptera den erbjudua deklarationen eller Kari XT efter

för Dnninarks fordran. Ännu i slutet af jan. Tf»81 tii k Scheei order

af sin reg-ering' att fortfarande frani^^tnlla sinn remonstrationer och till

och med väuda si^r till Karl XI direkt utau Oxenstjerna såsom mellan-

hand för att frumhulla det berättigade i Danmarks iuvändningar.

Soheel lyckade» äfven d. 8 febr. erhålla andiens, och hane forestkll-

Dingar i förening med Ömatedta inverkade pft konmigen aå, att denne
bealöt fomya de förra orderna till Gyldenatolpe om 1640 och 1645
ftrs traktater. Endast genom jrrkan, att man förat skulle invänta

underrättelse från det svenska sändebudet i Köpenhamn, Manritz Vel-

lingk, kunde Oxenstjerna utverka uppBkof med de nya ordernas af*

sändande till Gyldenstolpe.

Oxenstjerna hade nämligen å sin sida funnit på att direkt vända

Sig till de ledande i Danmark. Vellingk fick i uppdrag både genom
order af K. M. d. 24 jan. och privata bref af kanslipresidenten att

hoa danska konungen och vederbörande ministrar försftkm, att Sverige

genom traktaten med Holland endast söker fred roed denna makt,

samt att erbjuda den deklaration, som förut erbjudits Danmarks sände-

bud i Stockholm. Vellingk, som förut ej haft med dessa förhand-

lingar att göra, svarade först, att han hade föga hopp att kunna ut-

rätta något. Den 7 febr. fick han emellertid tiillalle att ho*

Kristian V och hans förnämste rådg^fvare trauiföru Karl XLs försäk-

ringar och anbud, och den skarpsynte diplomaten tyckte sig märka,

att man vid danska hofvet icke »med sådan chaleur» satte sig ditemot.

Denna iakttagelse var verkligen riktig. Danska regeringen hade redan

börjat tänka på eftergift, och samma skrifvelser, som befallt Soheel

ntt vända sig direkt till Karl XI, hade gifvit honom tillåtelse att,

därest ratifikationen af den holländska traktaten icke stod att ändra

eller förhindra, taga emot den erbjudna deklnrutionen. Första vinken

härom tick Oxenstjerna nu genom Vcllinkgs bref, som ankom flen

15 febr. De påtänkta orderna till Gyldenstolpe inätaildes, och mun
väntade, att Scbeel omedelbart skulle få befallning att upphöra med
sina protester. Då emellertid en sådan befallning låt vånta på sig,

fick Vellingk nya order ilen 28 febr. att till danska konungen per-

sonligen — i dennes egna händer — öfverlerana en afskrift af den
omtalta deklarationen med förnyande af Karl XLs försäkringar om
sin orubbade vänskap. Tnnan Vellincrk liann fullgöra dettiu tiek Scheei

ändtligen bestämd betailning att låta ijero vid de gjorda remonstra-

tionerna mot holländska traktatens stadfästelse. Därmed hade danska

regeringen ingalunda uttryckligen medgifvit, att den skulle emottaga

deklanitioneu såsom fullgod garanti gent emot återupplifvandet af

1640 och 1646 års fl^rbnnd mellan Sverige och Holland, utan härom
forlgingo nnderhandKngar i Köpenhamn hela mars månad. Fdist d.

10 mars fick Vellingk tillfälle att till Kristian V personligen öfver-

lemua afskriften af deklarationen och redan på eftermiddagen samma
dag förklarade den danska rikskanslern Ahlefeldt, att frågan om de-
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klaratioueDs formliga eraotta^ande skulle debatterus i fullt råd. DeD
28 mars kunde Vellingk ändtligeu meddela, att dauska konungeii

vill emottaj^n Karl XIcs deklaration med förtydligande af nhgra termer,

och Vellingk anser sig kunna försäkra, att något vidare inkast mot
ratitikationen nf fredf?- och handeUtraktaterna med H.oiiand icke från

daosk sida skull lirågakomma.

Därmed var det fiirliga hindret luidaiiröjdt, och det fdnta steget

till ett nftrmare förbund med UoHaud kunde tagas. Men på aamma
gång var i sj&lfva Terket vånakapen med Danmark appoffrad. Huru
litet den svenska regeringen sedan brydde sig om traktaten i Lund
med denna makt, framgår däraf, att de nu begynnande under-

handlingarutt om en allians med Holland inleddes utan Daninarka

vetskap.

Redan i midteu af mars 1681, iuuau ännu ratiUkatiousunder-

kandlingarna voro bragta till slut, framställdes från holländsk sida de

första antydningarna om en närmare allians, bvilket ju äfven var

svenska regeringens innersta syfte. Först nar freden var ratificerad,

fick dock Gyldenstolpe (d. 13 april) order att försäkra Sveriges be-

nägenhet för ett förbund, och härmed begynner i djupaste hemlighet

en viktig underhandling, som slutligen leder till den för hela Europas

historia br-tydflsctulla garantitraktaten i Haag d. 30 sept. 1681. Hr
Fåhrteus skildnir på ett åskådligt och iutrcssaut sätt den skiflaude

underhandlingens gång med alla de många slitningar, tillfålliga miss-

förstånd och oväntade hinder, som flera gånger hotade omintetgöra

det hela, till dess ändtligen det gemensamma intresset öfvervann de
skiljaktiga sträfvandena oeh lyckades leda dem till ett gemensamt mål.

De största svårigheterna för tysthetens bevarande beredde de

tungrodda och efrendomliga former, som den nederländska förbunds-

författninu-cn fordrade. Hufvudkällan for hr l åhra-us' kunskap om
det faktiska förloppet vid gjirantitniktatftns antagande i Holland ut-

göres af den franska diplomaten d Avaux skildring i Negociations de

M. le Comt9 ^Avam m ffotlandt dåpttis 1679 jusqum t684. Ben
redogörelse, som hr F. på grund häraf ger, är dock icke fullt klar

och låter icke ana, att de holländska statsmännen tillgripit några

mindre författningsenliga utvägar. Af d'Avaux* arbete framgår dock
tämligen tydligt, att underhandlingens vikt och behofvet af sekretess

vid detta tilirälle liksom vid trippelalliansens antagande 1C68 och

flera andra gånger i nederländska förbundsrepuhlikens historia fram-

tvungit ovanliga former. l);l någon utredniii^ liäraf icke torde före-

ligga från holländsk sida, vill rec. icke ingå djupare i detta ämne.

Utan blott i korthet framhålla, att garantitraktaten från holländsk sida

antagits och undertecknats af ett efter medlemmames pluralitet röatande

utskott af generalstaterua, sedan man gent emot de möjl%a följderna

af ett författningsbrott skaffat sig stödet af bifall från provinsen Hol*

lands stater och några få deputerade från de öfriga. Först efter

traktatf-ns undertecknande d. .»O «p]>t. drogs »rpndft under snintliga

pruvmsstaternas pröfuing, emedan den formliga rutiiikationeu omöjligen
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kuiule ske, utan ntt {general sta te nia fått ordentlij; fullmakt härtill af

sioa koininitteiiter, provinsstaternn.

Den franska regeringen hade emellertid oaktadt alia försiktighets-

mått redan d. 28 aujf. (7 sept.) — enliji^t d*Avaux' upp^ft — fått

reda pä bvad som förebådas, och nu gjordes från fransk sida kraftiga

fönök att spränga det hotande fdrbnndet mellan Sverige och Holland.

Beaas anslrängningar måste naturiigtvu till f5]jd af den metod, eom
användts för fördragets tUlkorast, rikta sig på de i okt. begynnande
ratiiikationsunderhandlingarna i de aftrskilda provinserna. Hr F. ä^ar
ett särskildt kapitel åt dessa sprängnings försök, som ej blott bedrefvos

i Holland utan äfven i Stockholm, där flera af riksråden vid frågans

behandling i rådet (okt. 1681) gingo Frankrikes ärenden. De franska

diplomaternas möda var dock lurgnfves. Den 9 (19) dee. följde den

formiij^u ratihkatioueu, uch i jan. 1682 kunde ruiilikatiuusintitrumenteu

atvexlas.

Den sista delen af hr Fåhrnus* afhandling är agnad åt de noder-

handlingar mellan Sverige och kejsaren, som ledde till ett nirmare

förbund mellan dessa makter. Kejsaren blef naturligtvis inbjuden att

biträda och biträdde äfven garautitraktatcn i Haag på våreti 1082.

Men Karl XI ans&g Hfven nödvändigt att wenom en särskild trrtktat

med kejsaren försäkra sie oni en mer specificerad garanti för sina

besittningar, särskildt de tyska, och om en noga bestämd hjälppänd-

uiug i fall af dessas angripande. £a sådan säkerhet var ai noden

gent emot den hotande sammanaftttningen mellan Frankrike, Branden-

bnrg och Danmark, och först därigenom var slntstenen lagd till den

af Oxenstjema genomförda ayatemförandringen. Hnr angelägen Karl

XI var om en sådan allians, framgår af hr Fåhraens* skildring. 1

slutet af juni 1681 anlände Gabriel Oxenstjerna såsom svenskt sände-

bud till Wit-n med uppgift att arbeta fÖr ett förhund. Det kejserliga

hofvet visade väl sin benägenhet i allmänhet, men den gamla afvog-

heteu mot Sverige oeh än mer de hränjiande förhållandena till Ungern,

som togo de kejserliga statsmannens uppmärksamhet i anspråk, gjorde,

att underhandlingen fördes med ovanlig långsumhet. Det är Karl XI,

som måste bekväma sig att fdrst framkasta de närmare villkoren för

en allians; det är han, som ideligen påminner om ett kejaeriigt sände-

buds affärdande till Stockholm, och det är äfven på hans initiativ,

som kejsaren slutligen formås ingå på en dubbel underhandling om
samma sak, så att samtidigt med att Althan förhandlar med svenska

hofvet, underhandlar Gabriel Oxenstjcrnn ined det kejserliga, på det

att ett utjämnande af skiljaktigheteiiia d( ntn -.iiarare skulle komma
till stånd. Till och med ett närmande till i^ rankrike skedde på våren

1682 från svensk sida för att påskynda hofvet i Wien. ÅiuitligcJi

d. 6 dee. 1682 blef den nya traktatcai af kejsaren nnderskrifven oeh

ratificerad.

Genom denna allians samt den ungefär samtidigt afslatade spe-

ciela traktaten med Holland angående medlen att nå det i garanti-

traktaten uppställda allmänna ändamålet var Sveriges nya ställning i

det europeiska statssystemet fullt bestämd, sådan den under långa
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tider sknlle förblifva. Sverige hade brutit un gamla förbindelse med
Frankrike och ställt sig i oppositionens led ^ent emot dess öfvenoakt

och eröfringälusta. Det Är for visso ett viktigt och väsentligt mo-
ment både i dess e^^en och Europas historia.

Till sist några ord om formen för hr FåhrjeuB" aflmndling. Kec.

kuu eudtist med ocitlude ioiord berömma del uimurkl klaru sätt, hvarpå

förfitttaren Jjekats uppstilla oeh beliandla det hiveeklade ämnet. Öfver-

skådlighet och reda förena sig med en angenäm och lått flytande stQ,

som ytterligare förböjer värdet af den omfattande arkivforskning, hvara

resultat hr Fåhr»UB i denna afhandling framlagt.

Hiatoriska anteokningar om Sveriges nötkreatursafvel. Af
Fr. Åkerblom. 196 + xl sid. Göteborg, Göteborgspostens

Aktiebolag 1891. Kr. 4,50.

Det är ett i liög <^rad iutresseväckaude arbete vi härmed anbe-

falla åt vårn läsares uppumrksamhet. Förfnttnreii, Göteborgspcistcns

kände redaktör, har, ehuru icke själf praktiserande jordbrukare, med
omisskännelig kärlek omfattat sitt aiuue, s^ynbarligen nedlagt mycken
möda på samlandet af dit hörande sakuppgifter samt förstått att gifva

siu framställning en sjfunerligen tilltalande form.

Såsom titeln angifver, är arbetet framförallt hiatoriski och an-

sluter sig såtillvida till arbeten af P. v. Möller, H. Forssell m. fl.,

som behandla jordbrukets historia. Själf har förf. begagnat en om-
fattande literatiir och äfven anstalt forskningar i arkiver. bl. a. Riks-

arkivet. Efter en inledning, hvari påvisas huru otillfredsställnnde

eller åtininsione for våra förhåliaudea otiliämpliga de kiassailiceringar

äro, som af åtskilliga vetenskapsmän försökts med afseeudc på de forn-

ttda nötkreatursraserna, öfvergår förf. till den egentliga framställnin-

gen af vår tama boskaps historia. I första kapitlet, »forntiden och

den äldre medeltiden», framhålles bl. a. att Sverige under denna

period sannolikt hade i förhållande till folkmängden betydligt större

kreatursstock än på senare tider, samt att på många hundra år efter

de historiskt kända invandringarna våra sven^kn kreatur sannolikt icke

undergått några mera betydande förändringar; anda till inemot slu-

tet af 1700-talet spåras endast undantagsvis försök till något slags

förädling eller iörbättring af de betintliga kreatursslageu.

Ladugårdarna voro i äldre tider ytterst små, trånga och eld-

farliga, och att det var illa beställdt med renligfaeten framgir bl. a.

af den gamla gissgåtan: »fyra gftnga, fyra hänga, två visa vägen, en
slinker efter ständigt smutsig» (syftande på kons ben, spenar, horn

och svans). I den senare medeltiden (kap. 2) synas klostren

hafva haft relativt hötri uppdrifven nötboskaps«tcöf«iel ; deras jordagods

biefvo, såsom bekant, vid Gustaf Vasas reformation mestadels »kungs-
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ladugårdar», såsom t. ex. 8;ta Clara naniieklosteis stora betesmarker

— en stor del af imvarande Norrmalm, Rdntrand — Kongl. Djur-

gården hade redan tidigare kommit under kronan. — Af komjölken

gjordes under medeltiden nog mest smör, men i vissfi provinser éhtn
mycket ost; bl. a. omtalas »Yestgötaoafama)» såsom »jättestora^ och

OstgÖtaoäten var känd för sin iiiiderlmra ?odhet.>. Till osther**f1nin*(

användes dock ofta hufviidsakiigen far- och getmjölk. Smörtjiirnaii

var santioiikt alldeles lik deu, som var allmänt i brnk på 1800-talet

och äiiuii torde förekomma här och där i landet.

vUnder Gustaf Vasas och hans söners tid» (kap. 6) och ett godt

st^rcke in »under erdfringstiden» (kap. 4) fortfor Sverige att fram-

bringa ladugårdsprodukter i ganska stor myckenhet till export. Men
dårefter och under »tiden näst före och under enväldet» (kap. 5) rui-

nerades småningom ladugårdsnäringen dels af de täta krigen och

tnnj^-a LfHrdenia. dels af härjaiid(! kreaturssjiikdomar, som i vissa lands-

delar nästan alldeles förstörde, kreatursstocken: och vid Karl XII:s

död var ställningen äfveii i detta afseeude förtviflad. Under »frihets-

tidens förra hälft (kup. t)) teoreiiserades, orerades och reglementera-

des väldeligen, men gjoi'äes icke a^uubrligeu mycket för kreatur»-

skdtselns upphjälpande. Och ånnu såmre blef det under »frihetstidens*

senare h&lft» (kap. 7), då i Sverige — liksom, med korta mellantider,

i nästan hela Europa från 1711 anda till 1768 ~ svåra pestartade

kreatnrsfarsoter härjade, såsom t. ex. 1745 i största delen af landet

och våldsammast i Skåne. Pör Öfrigt motverkades nötboskapssköt-

selns utveckling af den förkärlek, som man på den tiden — mer-

kantilsTstemets klangdagar — egnade åt sehBff iicrna (med linuiliga

får) för manufakturernas skull. De dåliga komaumikationerna och

den hedröfligtt oredan i penningeväsendet genom liikets ständers

banks^ bankrutt voro ock svåra olägenheter, hvarjämte lagstiftningen

lade sten på bördan genom småaktiga bestämmelser om tid och plats

for landtmannaproduUers foislQning m. m. »Mösspartiet trefvade in

på reformernas våg; men hela ekonomien var likii undergrftfd som
den politiska moralen.^

Under >de tre sista decennierna af adertonde århundradet (kap.

8) prjordes åtmitistone i:^oda ansatser till nötboskapsskötselns förbätt-

rande; förf. har särskildt framhållit den förtjänstfulla verksamhet, som
utöfvades af den berömde Jonas Aiströmera söner, Clas — »Kobergs-

raeens' grundlägga re genom import af holländska afvelsdjur — och

Johan, samt finnen Peter Johan Bladh. Och öfVerhnfvud var under

denna tid »mer att anteckna om framsteg i den svenska ladugårds*

näringen än under 200 föregående år. > 1 kapitlet (9) om »de U*f

första tiotalen af vårt eget århundrade» kaster förf. en mycket intres*

sant återblick på de föregående tämligen planlösa försöken att för-

bättra vår kreatursafvel» och karakteriserar särskildt de tre mest

inhemska- raserna: fjälfrascn, det efter all anledning ursprunLrliirHste

af allu .skandinaviska kreaturs?l;i<(: den siiiåhnuJslra (och gottlandöka)

landt- eller skogsraseu, som möjligen härstammar iräu de östeuropeiska

steppema; samt den skånakaf »tydligen tillhörande låglandsraaerna.
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kuuke i nrtUten korsad med vildboskap, i senare tider säkerligen ritt

mycket uppblandad med holiteinska eller holländska afrelsdjnr.k Por
öfrigt omtalas nåji^ra äldre korsningsprodnktcr och flera under ifråga-

varande period uppkomna uva slag, såsom Tidö, Åtvidabergs, Dybecks
m. fl. Afven påpekas inflytelsen af Thaers m. fl. berömda utländska

författares nrhpteu, och kastas m !)lirk pn do nu uppkomna hashåJl-

iiiugssällskapens och landtbrnksakaderaieus ffirstn lifsyttringar.

Kapitlet (10) om >dcn fortsatta utveckliugen och den enskilda

företagsamheten till och med seklets midt» är rik på intressanta fakta

från denna period, då i. Th. Nathorst och ännu mer Edv. Nonnen,
Alexis Noring m. fl. voro verkaamma för att med engelskt blod (af

åtakilligft nyanser) förädla våra kreatnr.s.staunuar. då H. Philipeon

importerade Uolsteinare till Marieborg vid Norrköping, då dessutom

Holländare af flera 8la<( infördes till månfra 2:årdar (mest i södra

Sverige), Voigtländare till ett par ställen, Jyllands-kor t. o. m. till

Uppland och Södermanland etc. och öfvcrhufvud ett mixtum cora-

posituiu uf import kom till stånd inom kort tid — utan vidare tillför-

litliga studier eller ron att bygga på.» Ett något liknande omdöme
tyckes förf. icke hafva varit obenägen att fälla om »StamboUänderi-

väsendet» (kap. 11), äfven om han »visst icke vill plitå att statens

stamholländerier spelade samma roll för kreatursafvelns förbättrande

som nykterhetspredi kantens dräng, hvilken jämt var onykter och följde

med som ett afskräckande exempel. Säkert är ;itt särskilflt detta

kapitel och det följande (toltte och sista) För tjuf^o, trettio ar ^ dan

ocli ändå litet längre tillbaka^ äro i hög grad både lärorika och

pikuutu.

Åtskilliga af de »hänvisningar ocb noter», som i en särskild af«

delning (s. I—XXXVIIl) bifogats efter den egentliga texten, äro från

vetenskaplig synpunkt mycket värderika; för vår del skulle vi dock

föredragit att bafva fått dem såsom anmärkningar under texten —
men detta är en smaksak. Afbildningarna äro i allmänhet karakteristik

ska och Hnt utförda. Önskligt hade no^ varit att flera typer blifvit

afhildjule och väl äfven att åtminstone de flesta af hildninfrarna (\ st.

f". nu blott ett fåtal) varit kolorerade. Ofverhnfvtid skulle ju också

mot bokens innehåll kunna göras den anmärkningen, att det ar något

ojämt — delvis mycket rikhaltigt, delvis mera magert. Pdrfattaren

behöfver icke taga en sådan anmärkning tungt, enär han i sitt för-

ord uttryckligen betonat, att boken icke gör anspråk på fullständighet.

Men väl må det tillönskas förf. tid och tillfälle att själf fullfölja och

komplettera det arbete, han med så stor framgång har företagit sig,

och hv.iraf redan den nu framlasfda frukten med ful! rätt blifvit af

herrar prisdomare vid senaste allmänna landtbruk.smötet omnämnd så-

som dett högst erkännnnsvärdt inlägg i kuiiurliistoriskt hänseende.»

J. L-r,
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Pommern währeud des nordischeu slebenjäliri^eu Krieges
ron D:r Otto BlDhoki. 445 s. Stettfn 1890.

Under de senaate åren hafvn från tysk sida flera bidrag lämnats

till det uordukn sjuårskrigets historia. Det sist utkutuua af dessa är

ofvanniniDda, i BaltiBclie Stndieu införda afbandling, 1 hvilken d:r

Blameke redogör for Pommema forhållattde till de atridande mak-
terna. För sitt ämne har han varit nog lycUig att finna ett aynner-

ligen rikhaltigt, hittills obegagnadt material i stataarkivet i Stettin

och stadsarkiven i Stcttiu, Greifswald och Stralsund. På detta har

han luifA-iulsakliyeii byfj^t sin framställning, men han har äfven tagit

kännedom om (tfn hithörande tryckta literatureu, och särskildt för-

tjänar (let frumiiallas, att hans kunskaper sträcka sig till i Sverige

och Danmark ut^ifna skriflter.

Vör innehållet I det omfångsrika arbetet kunna n hår ej när-

mare redogöra. Vi vilja endast låmna några antydningar. Författa-

ren visar, i hvUken svår ställning Pommern befann ng under kriget.

Ej blott den ytterst försiktige Barnim XI i Stettin, utan ock de öfriga

hertignrne. bland hvilka Juhaii Fredrik omtalas såsom den mest be-

»fåfvadc. önskade iakttaga en sträng neutralitet, en mening-, hvari de

styrktes af sina råtljjifvare. Med denna hållning voro de krigförande

dock icke belåtna, ut^ui sökte hvarje part draga öfver hertigariie på
sin sida, miodre for att erhålla deras militäriska bistånd än för att

försäkra sig om dc viktiga pommerska hamnarne och tillförseln från

deasa. Bet lyckades val hertigame att hålla sig utom striden, men
denna förorsakade likväl landet betydliga förluster. Fredrik II i

Danmark och Lybeck yrkade nämligen, att åtminstone all handel med
Sverige skulle afbrytas. Flera pommerska stäficr såsom Stralsund och
Greifswnld ville emellertid alls icke underkasta .sig en sådan inskräok-

ning i sin sjöfart, utan fordrade- att säsom neutrala få fritt handla

laed såväl öveiige som Duniuark. Med uuieduiug häruf hugo dv

röna en bitter fiendskap af danskarna ooh lybeckarue, hvilka borttogo

så många af deras fartyg, som de kunde ÖfVerkomma. Beråttelaen

om dessa trakasserier oeh om de naderhandlingar, som af dem blefvo

en loljd, upptager en icke ringa del af arbetets innehåll. För en
svensk läsare erbjuder den samma ej synnerligt intresse. Långt mera
är detta fallet med redogörelsen fÖr de försök att medla fred mellan

de nocdiska staterna, i hvilka de pommerska hniisestäderna oeh her-

tigarne deltogo, och hvilka till en del från dem utgingo. Man kan

förstå dera» ifrigu bcmöduudeu utt iå lugnet återstaldt, då man be-

tiaker, hvilka förluster Pommems handel led genom kriget. Skada
blott, att deras ansträngningar kröntes med så ringa framgång! Något
verkligt tillmötesgående bevisades dem ioke af de stridande, icke en
gång af Erik XIV, ehuru denne stod i ett särdeles vänskapligt för-

hållande till Stralsund och Greifswald på grund af dessa städers vil<

lighet att göra honom tillförsel. På fredens afslutande hafva sålunda
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de pommerska medlingtfönöken ej utöfrat något inflytande. Däremot
hafVa de nyiniAmnds itademas liandelafdTbiiidelaer med Sverige både

varit af betydelse för själfva kriget och haft viktiga följder för fram-

tiden. De aflägsnade Pommern från Lybeek och Danmark och når-

made det till Sverifje. De knöto i själfva verket de första tnldarnn

till de band, som sedermera skulle så fast förcua de båda länderna

med hvarundra. Förf. slutar för ötrigt sin skrift med en särdeles god
framställning af fredsverket i Stettin.

Författarens arbete vittnar om mycken välvilja för Sverige, på
samma gång som det bår prägeln af tysk grundlighet och innehåller

utan tvifrel mycket af intresse, som förut ej var bekant. Vi tro

praeUertid, att det skalle vunnit betydligt i ofrerskådlighet. om en

del mindre visentliga detaljer hade utelämnats. Några obetydliga

missta»:, nom vi nnder genomläsningen antecknat, vilja vi slutligen

anmärka. På sid. 7 oeh 8 talas om Erik XIV:8 kröning 1502 i st.

f. 1661. Sid 117 uppgitves, att de dauska och lybska flottorna för-

enat sig vid Bornholm den 30 maj 1564. Föreningen hade emciier-

tid då redan ägt rom, ty denna dag började slaget vid Oland. Sid.

202, slaget vid SvarterA bör hftldre kallas slaget vid Axtorna. På
sid. 312 såger förf. att Fredrik II:s tilltftnkta landtåg 1668 ej blef

af på grund af upproret mot Erik XIV. Denna åsigt är dock alldeles

grundlös. Fredrik II ville ej veta af något stillestånd med hertigame,

men tåget måste instlUlas till följd af brist på Hfsmedel och pen-

ningar.

Jjateinisohe Ifitteraturdonkmäler des XV. und XVI. Jahrliundertt».

Herauögegebeu von 31ax Hlkkmann und Siegfried Szamatolski.

I—in. 1891.

Ren^sancens latinska litteratur har länge varit ett bland littera-

turhistoriens slyfbarn. De klassiska lilologerua ansågo sig ej hafva

något att skalfil med dessa vitterbetsalster, som ej ens tillhörde lati-

nitetens »järnålder», och de, hvilka tecknade den moderna litteraturens

h&fder, förbigingo dem likaledes, ej sällan af ren okunnighet — ty

nästan alla hithörande skrift(;r tillhöra litteraturens saHsyntheter —
men ofta äfven till följd af några dimmiga föreställningar ora språket

f^åsom uttryck för folkanden; de, hvilka skrifvit på latin, staldes helt

kategoriskt utanför den nationella utvecklingen och deras skrifter till-

mättes ingen betydelse i folkets historia, ehuru en opartisk undersök-

ning otvifvelaktigt skulle bafva tillerkänt dem ett större både formelt

och reelt ^fde än de arbeten, hvilka samtidigt affattades på modernt

språk.

De senaste årtiondena hafva lyckligtvis krossat dessa fördomar,

och man har nu i den latinska renässancelitteraturen fnnnit ett bland

Digitized by Googie



UERKMANN, LATBIN18CHB UTTBBATDBDBNKMÅLBR 9I

litteraturhistoriens tacksammiiste och intressantaste forskningsområden.

För icke länge tedan (1886) böljade Geiger att atgifva en s&rskild

Vieiteljahrsclirift fur Knlinr and Litteratör der Ben&iiaence, hvilken

ännu fortgår, eham i förening med en annan tidskrift (Zeitschrift fiir

Vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissatice-Litteratur), och de
där lämnade littcraturöfrersiktertia visa, att undersökningarna pä detta

falt drifvas både med fart och med framgång.

Den sista mera betydand<" frukten af dett« intresse är den »am-

ling, ^Lateitiische Litteraturdenkinäler», som här anniiiles för denna

tidskrifts läsare. Samlingen uiaer att i billiga och vetenskapligt nog-

granna upplagor reproducem hnnumistemaa, särskildt de tyeka bnma-
nistemas mera berömda skrifter. Bland författare hvilkas arbeten har

skola publiceras, kunna nämnas Conrad Celtes, Erasmus, Eobanns
Hessus, Bebelins, Morus m. fl. Tre käften äro redan utgifne. Det
första upptages af ett äfven n)r oss svenskar intressant drama, Gns-

pheus AcolastuB, som nu utgifvita af den flitige (i:r Johaiine? Rolte.

I sin väl skrifna inledning iippriiknar utgifvnreii alla upjjlau^or och

öfrersättningar nf den ryktl)ara skolkomedien. Bland dessa senare

har han dock icke upptagit Liuköpingslektorn Samuel Petri Brasks

FiliuB Prodigus (1645), som på sina ställen ar ren öfversättning, på
andra äter bearbetning af Gnapkens* stycke. Det andra häftet inne*

båUer ett omtnrek af det polemiska drarost Eckins Dedolatus, ntg. af

SiegfHed Szamatölski. Detta stycke, som i mycket erinrar om hu-

manisternas bekanta satir, Epistolae obscurorum virorum, är likale-

des rikt^idt mot skolastiken, som här personifieras i Luthers ryktbare

motatändare Johann Eck. Körinttaren dolde sig !)nkom en pseudo-

nym, under hvilken man velat igenkänna humanisten Willibald Pirk-

heiraer. Szamaiolski suker i siu inledning uppvisa ohållbarheten af

denna åsikt, under det han däremot känner sig mera tilltalad af en af

A. Jung först framstäld hypotes, enligt hvilken en för öfrigt foga känd

Sfattiiens Onidios skulle haf?a varit den sannskyldige författaren. I

det tredje häftet meddelas en annan bland protestanternHS stridsskrif-

ter, det ryktbara skoldramat Pammachins af Thomas Nmogeorgns
(Kirchmeyer). Ehuru utan något specielt intresse fÖr oss svenskar,

är detta drama ytterst karaktäristiskt såsom ett uttryck för den för-

bittring, med hvilken de första lutheraoerue nngrepo påfredömct.
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åi$4f^ m$L Tidåhift 1891.

UnionsbrOTet tra Kalmarmödot 1897.

Sp9rg9mAl tU Sr KtmeeOiråd 0. Hydbfig

fra Kr. ffivlfr.

Da jeg i en afhandling i »Aarbbger for uordisk Oldkyodighed

1889» har firemstiUet KalmarbreTetB ejeDdommelige tUsjneladelser og

derved p& visse pnokter stärkt angrebet den opfattelse, som Hr Kan-
cellirid Bydbeig havde frerasat i sin >Intradestal», er det ikke så

underligt, at deone har fölt sig opfordret til at värne om sine me-
ninger. Delte er nu sket i en artikel, som Hr Kydberg har indfört

i dette tidsskrift; pS nogle punkter ^Ör han her indrömraelser, på
lungt flere hävder han sine tidligere udtalelser, og i det hele inener

han, at udsigterne til fred imelicm os er meget riuge.

I dette sidste kan jeg dog ingenlunde vare euig med Hr Kau-

celliråden. Ganske vist, otn formodninger og gatninger, om brevets

hypothetlske tilblivelseshistorie o. lign., derom bliver vi vel aldrig

helt enige; her kan siges altfor meget pro et contra, små sandsynlig-

hedsgrader skal afvejes mod binanden. Men der er andre spörgsmål,

favör der kan väre tale om meget höje grader af sandsyi^Hghed eller

vel en dog om fuld vished, og om sådanne turde Hr Eydberg ogjeg
til slutningen kunne enes.

Hans sidste artikel afgiver netop et godt bevis herpå. Der var

tidligere raelleni Hr Rydberg og in ange andre på den ene side,

Paludau-Miiller og mig gauske aleue på deu anden side ueuighed

om förståelsen af en sfttning i unionsbrevet. Hvor der i dette står:

breve ehdU ffwea, to a/ hvert rige, mente Hr Rydbergs forgångere,

at ordet af her var at förstå som for eller tt7, og han selv troede

endogså, at der her forelå en ligefrera skrivefejl i hrevet, hvorfor han
rettede af til at (dansk: ad), Pal.-Miiller derimod fortolkede dette

lille ord so in — det latinske ex, hvortil jeg sluttede mig. Og se, nu

indröiunier 11 r Kydberg, at han har taL»-'! feji og accepterer helt ud
sine modstanderes mening. I dette positive fortolkDingsspörgsmål er

der opnået fuld enighed.")

Dette giver mig håb om, at det vil gå på samme måde, når vi

begrftttser diskussionen til et fortolkningsspörgsmål af videre omfång,

men af ganske samme natur som det nysnavnte. Jeg tror, at vi må

") Denna och följaade bokstifver hÄDTiM till hr O. S. Rydbei^gt avar sid.

9 och följ.
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kunne blive enige ora, hvorledes hele Kalmarbrevets raeiiiiig

skal forstås, når vi blot ser på delte spörgsraål alene, uden at tage

det mindste hensyn til brevets senere skäbne eller at indlade o? på

at faststille dets statsretlif^e eller historiske värd. alt dettc cr vi

fuldt berettigede til at se bort fra. Hvorfor koncepten ikke blev ren-

skrevet, og hvorledes det häager samnien med deiis maugelfulde be-

segling, derom har Hr Rydberg og jeg ikke de mmme tanker; men
det behöver vi heller ikke at have for i fölleaskab at fortolke kon-

dpietena mening med det brev, han affrttede den 20 juli 1397. Thi
derom er vi jo ganske enige, at koncipiaten havde t&ikt sig, at den
af ham på papir skrevne koncept skulde renskrives på pergament og
dercfter beseg^les af (^f^ 17 mänd, hvis navne han indsatte i brevet; —
at dette siden j^ik underledes, er da spörnrsmålet ora koncipistens

mening med dokumentet ganske uvedkonnnende, ja at raedinddrage

det kau kuu virke forstyrrende. Efter alt, bvad der foreligger, kan

jeg ikke nILre den ringeate tvivl om, at Hr Rydberg billiger denne

betragtning; men for sikkerheds akyld opatiller jeg dog som mit

förete aporgsmål til ham, om det ikke er således*).

Modsätningen mellera Hr Rydbergs og min tydning af Kalmar-

brevets mening er nnägtelig stor. Efter hans opfattelse har konci-

piaten villet affatte en beslutning', efter min et vidnesbyrd.
Eller med andre ord: efter den förste opfattelse går brevet ud på, at

17 miiud beslutter'), at der skal väre en union mellem do tre riger

på närmere augivue vilkår; efter den anden buviduer de, at rigcrnes

fyrste og mänd på modet allerede har vedtuget en sådan union.

Modtötningen er stor; men netop derfor mener jeg, hvor nnderligt

det end Ican lyde, at der er ndsigt til at opnå enighed. Brevets

ordlyd må dog ubetingot pege så stärkt i retning af én af disse to

tydninger, at den modsatte må blive enten helt umulig eller dog
ganske särdeles usandsynlig.

Till belysning af, hvilken af de to tydninger der steinmer bedst

med brevets form og ordlyd, hidsätter jeg en kort analyse af gangeu
i Kalmarbrevet:

Det skal väre vitttrligt^ at

— efteråt hvert af de tre riger har va Ig t Erik til konge,

og efteråt denne på THnitaiie söndag her i Kalmar er

blevet krönet —
iwtr I fomåvnte time {o:tid) og $tad daytinget en ubrödelig for^
bindehe mellem de tre riger med Ramttfkk-e af kong Erik, dron-

niug Margrete og alle rigernes rådgicere og mänd på folgende
vilkår.

{Folger de enkelte artikUr).

TU mere beväring til yderligere aikkerhed for)
a t aUe dieae stgkker ekuUe blive ubrödelige

og at der skal udgives breve derom, öeseglede af hvert riges

konge, råder og måndy
og a t alle disse stgkker er således afialie og endte og således

skal fulddrages {o: udf6res\
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have vi (Jölger 11 navne pä präJater og riddere) hängt vore

segl for dette brev.

Sertptwn Kalmar 1391 MargreUdag {9: 20 juli).

Ser man på det har onaljnrede bm» vfnei det mulgteligt, åt

meget tåler for deri at ae et vidneabyrd. Förrest i breiet, bvor ud-

stederne ellers plejer at opregnee, findes ber in^en navne; de 17

niand, der skal lulfårditje brevet, nävnea först vf d shitniTigen nf dette,

hvor vidneroe har deres regel mässige pluds. Eitf i ?in ordlyd refe-

rerer brevet, at der i Kalmar var dagtinget en tort-iniig mellem ri-

gerne af disses fyrste og roänd; det siges ikke, at det er udatederiie,

der har dagtinget^ ja det kan end ikke af brevet ses, at de har våret

med derved. Intetateda udenfor breveia alutuingaformulsr träder iid*

ttederne frem og tåler mjrndigt i derea egpet nära; intetsteda bedder

det: vi beslntte, vi dagtinge el. lign. Ja, ndatedeme nävnes over-

hovedet ikke aom uogen statsmyndighed ; de kaldes ärkebisper, biakopper,

riddere, d. v. s. deres stilling i samfundet betegnes; men der siges

intet om deres stilling i staten, de kaldes ikke kongens og rigets

rådgivare. Alt dette tyder pa, iitt brevet er iitV iltet som et viduesbyrd.

Er der da i brevet slet intet, der taki for, at det bör tvdes

8om en beslutuiug? Jo, Ur Rydberg har till stötte herfor anfört en

eneate aätniug; den er aftrykt i bana aidate artikel a. 322, og jag

bar frémbävet den ved underatregning i analyaen af brevet ovenfor.

Taget alene vilde denne a&tning ganake viat tyde på, at udstedeme
tåler med en vis myndighed, atörre end llulte vid nere. De udtaler

val deri ikke en besliituing, men dog i det mindste en »högtidlig

försäkran»; de gå dcrved ligesom i garanti for förbundets overholdelse.

Men vel at märke, det er også det eneste, som Hr Rydberg har

knunet anföre til fordel for sin tydning; alt hvad der cleriiruxl er

anfört ovenfor, passer slet ikke dertil; — og det er dog en grundlov

for al fortolkning, at man skal fortolke ud fra det overvejende og

regel mässige, ikke fra den afvigende enkeltbed.

Dertil er det jo ingenlnnde eåledea, at den fremhavede aatning

slet ikke kan forenea med opfattelsen af brevet som et vidneabyrd.

Jeg har i 1889 forklnret, at disse ord i virkeligheden ikke hörer med
til vidnernes slutiiingsudtalelse, men at de fra koncipistens side er

tänkte som sluti!i!!«^'^en pä selve forbundsaftalen, beregnede til ligesom

alt det föregående at indföres i de enkelte rigers stadfästeisesbreve.

Efter denne opfattelse bliver det, som udstedeme stadfaster med
deres segl, kun dette:

at alle dme stykker er eåleäee a/talte (/) og således sl-al fidd*

dragee {2)^ netop avarende till: 1. afialen om den dagtingede fop>

bindelse, 2. afialen om' forbundsbrevenes udiårdigelae (at der ekat

udgives breve 08V.). Denne förklaring vilde vare utvivlsoro, hvia

koncipisten her föran havde indskudt: Til vidnesbyrd (eller: til mere
beväring); nu har han ikke indfört disse ord, åbenbart fordi hnn har

haft dem én gang lige i forvejen, og derved er slutniagsforniulareiis

tydning blevet tvivlsom. JSe, på denne mäde kan den afvigende

enkelthed bringes i overeusstemmelse med aktens hovedkuraikter. Hr
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Rydberg har i sin artikel ikke omtalt denne förklaring, långt mindre

imödegåei den; nmulig tor den vel i alt &M ikke rigea at vfire'.

Bfker brevets ordiyd synes da forboldet meUem de to iydninger

at vare dette, at min bygger pa brevets helhed og tillige kan for-

klare den ene sätning, der i sig selv peger i modsat retning, medens

Hr Rydbergs netop bygger på denne ene sätning og på den aleue,

Jeg tror derfor, at den förste tydniiiii; h;ii mest sandsynlighed for

siif; men jpo- skynder mig at tilföje, at je^ slet ikke mener endnu

at have fremfort et tvingende modbevis mod Ur Rydberg. Mit uudet
spörgsmål tilsigter da også kon at förmå ham til at indrömme,

at min tydning også kan forklare den af ham betonede sätning i

brevet.

Ba konoipisten affattede dokameotei, må. han seMöIgelig vire

gået ud fra, at de 17 mänd, i hvis navn han skrev, måtte väre

berettip^ede til at utstede et sådant brev. Han må, bvis min tydnins:

er ng^tij?, i dem have set pälidelif^e vidner, — og lian har også

motiveret, at de er dctte, ved at angive deres höje stilling i satnfuiidet.

Han må, hvis iir Kydberg har ret i siu tydning, have opfatiet de 17

om ber^tigede til at beslutte om unionen mellem de nordiske riger;

— men her svigter koneipisten, idet han jo end ikke har oplyst, at

de 17 mind var medlemmer af rigsrldet.

Hr Rydberg söger da også udenfor brevet at flnde beviset for

de s.vttens adknn^st til att beslutte, og dette falder ham meget let.

Han henviscr blot til det andet fra Kalmarmödet udgåede brev,

troskabsforsikringen af 13 juli: thi i dette navnes de sytten med
blandt de 67 udstedere, og det ses, at de ikke blot alle höre til *kong

Eriks og de tre kongerigers rådgivere^ men eudog iudtage eu frem-

ragende pläds i rfidet Hr Rydberg udtrykker dette således, at de

aytten er »på det hela taget de fornfimste af de på mötet nftrvarande

representanterne jfor hvart och ett af de tre rikena»^, — og dette

kan passere; men han holder mere af at sige: »de fömåmste på
mötet närvarande af de tre rikenas råd', — og dette er ganske

* Der er intet underligt i, att det er faldet koncipiatea Udt vaaskcligt at

forme denne brevets shitning; thi for et viånesbyn) af dcnue art var der ingen

nmiddclbuTP fnrbilleder at finde. Det, ilet hnr eenpret ved nftattelaen, er Ibenbnrt

iaär dette at forene indföreUen af aniooiivilkårenea ordlyd med angivelsen om od-

firdigebeii af stedfiiatdaeebmeiie. Tinker man aig, at koneipiaten har haft liggende

for n]^ selve forhundsaftalcn ined ilens cnlceltc iirtikler og med dens slntnin^ [til

mere beväring, at alle disse stykker osv.), og har skallet forme dette til et vidnes-

byrd, er udeledelaen af det nje: mere vidnetigrd* eller »bevaringy {at allt

iU»$e stykker er således aftalte osv.) meget närliggende, onend ukorrekt. — Deri-

mod er fift iiuKlfliit höjst påfaldendc, om koncipisten. nanr hnn vilde skrivc <'n

heslntning, Hkulde 'have lursyndet sig stärkt i nogen retuiu^; thi for en sudnu var

der talrige forbilleder, ja, han kunde blot have taget troakabsforsikringen iif IS
jnli r)tr ]fx^i ,leti til j^niod for brevefs hele form. Men så havde nnionsbrevet

rigtigncik f>)et et helt andet adseende, eod det au virkelig har. Overhovedet er

an iammenligning menem di«e to akter Aa dal samme m5de sirddei oplpeada;
maa vil ikke let tiode stöne madsatniim^ i brevcaca diplomatiske formaleriog.

' Intiildestiil ». 17.

' Artikleu fru lb90 s. 322. Sml. Inträdestal s. 21 (»de föi näuiste»), s. 35

(samme adtryk om de sveaake adstsdere).

Digitized by Googie



5

okonekt De tytten er nogle af de fornemste, men de er Ikke

abeolut »de förnämste , de förste i rang. Dette kan T&ra rigtigt om
prälaterue, derimod ikke om de verdslige råder, hvad netop den au-

fxirtc troskabsforsikrino: viser. De f:re danske råder fra unionsbrevet

har tier pläds som ti ro 1, i ng !(>, og er altså ikke de forneniste;

heller ikke de svenske og norske råder indtager uctop de förste plad-

ser, omend der her ikke er så manpe imellem^ At de 17 ikke er

de forneroste af de tilstedevärende råder, s^nes da uuägteligt; derpå

går mit tredje spörgsmål ud^.
Men det skalde jo ad denne vej godtgöre», at de 17 mind, der

i imioasbrevet beslutter om föreningen, var berettigede hertil» og er

det opolei? Hr Rydberg synes at mene det. Han taler om de 17

som :>repre8entanter för de tre rikenas på mötet närvarande min»
(s. 322), som »tydligen valde som de ypperste närvarande represen-

tanterne för de tre rikena», som de tre rikenas sjutton rrprfsentauter»

(s. 321) o. s. fr. Men er dr. alt dette, fordi de påvis* liii; er nogle

af de foraemste af de tilstedevärende råder.̂ Lud us dog ikke

glemme, at for at beviBe de syttene ret til at beslutte om unionen

må der godtgdres to ting, dele at hm af de sytten er berettiget

til at beelutte for ait eget vedkommeode, dels at de alle tilsammen

er berettigede til at beslutte for deres medbrödre i rådet, bvoraf der

jo var mindst halvtreds til stede ved mödet. Det förste har Hr Byé-
herg godtgjort, idet han liar konstateret, at de alle syttr?i er medlera-

mer af rådet, — men det andet har han åbenbart ikke bevist det

roindste om. Selv om de 17 virkelig var de fornemste af alle til-

stedevärende råder, vilde deri jo aldeles ikke ligge nogen ret for

dem til at beslutte alene om en sag, der i lige grad vedkom alle

råder^ En sidan ret kan overhovedet umnlig begrundes nd fra

troskabsforsikiingen, thi at en brökdel af rådet beslutter på alle de

tilstedeTårende råders vegne, det forodsitter et valg, en bestemt be-

myndigelse, en fuldmagt under en eller anden form, og om en sådan

kan der intet stå i det om helt andre ting handlende brev af 13
juli. Herom kan kun fås opiysniug i selve unionsbrevet, og vi spörger

da, hvad dette oplyser derom.

Svaret er yderst simpelt: der findes i brevet ikke et i neste
ord, der motivercr de 17 mäuds ret till at beslutte på hele rigsmödets

vegne. Jeg aiger: ikke et eneste ord, og jeg mener dette aldeles

' KvriSst nolr er der ikkt i de to breve iagttaget ganake samme rSkkeftlR»

ved de norske rider. Delte modbevider naturligris ikke, at udstederne i det kele

er ordnedc efter rangen, som Rydberg rigdgt har sagt (Intrndestul g. ITV
' Hr Rydberg er her blevet vildledi af den tanke, der sä let upkummer

nåder en polemilc; han bar ment, et hen ved et modbeviie modetendernes p&stand

her bevipt gin vjr-n ruitnL^fl^e. Tlnn bar, som hnn inencr, frodtjrjorf, ni disse 17
>fomem8te> råder var laugt mere end blot pålidelige vidner; — men derved er

det natarligvis Ikke bevist, at de ver berettigede til at beslutte pä hele rigsmödete

vegne. Jeg benylter lejligheden til et tilföje, et det i övrigt ni& betegnes som en
lojrick nmulighed tit gtxltgöre, »t no^gfn er mere end et vidne, udfra st vedkom-
mende er rigsr&d, fornem eller anset; thi hvorfor skulde en fomcm rigsråd

ikke knaae eptrtde eom vidne P
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bogstavelig; thi dol im let, at Hr Ejrdberi^ her ikke kan möda mad
den litliing, som han ellers alene bygger på. Af den kan inåske

— oinend kan til nöd — udledes, at koncipisten läder de sytten beslutte

om unionen på egne vegne: meu her spörj^es jo om deres ret til at

beslutte på de andre tilsiedevärendes vetjiie. Heroin oplyser brevet

intetsomhelst, og de syltens besiutuiugsiet bliver da kuu et fiild-

it&adig Idit og^ ubevisiigt posidat. Ja, den bliver meget mindre;

thi den kommer i virkeligbeden i poeitir atrid med, bvad Kalmar-

brevet direkte oplyier. Der står i dette, at der i Kalmar Tar dag-

tinget en union mellem rigerne. Hr Rydberg^ mener nu, at der h«ri

ikke behöfver ot ligge, at delte virkelig er sket; koncipisten skal have

aflfattet et forslrif;^ til pn uniontsakt. og hvad der står i brevet om dag-

ting^nin^eri, vilde törst bJive rif^tifjt, når forslaget var blevet vedtaget

o^ brevet besej^let. Nu vel, synes dette ikke iiieget sandsyiiligt efter

de valgte iidtryk, så er det naturligvis ikke umuligt, at der er så-

ledes, og jeg eka] et öjeblik gå med på denne tankegång. Altså,

ar dagtinget, det betyder: bliver dagtinget, men af bvemP Koncipisten

siger det klart og tydeligt: af kongen, dronningen, »o^ nted en ret

endrågUghed og samtykice af alle rigemes rådgivere og mänd*.

Således står det inde i brevet, og deri ligger da klart, at koncipisten

ikke har tillagt den i slntning^sforraularen nävnte brökdel af rådet ret

til alene at dagtinge eller saintykke i unionen. Man pröve på i én

linje at ^engive brevets hovedmenitig efter den Rydbergske opfattelse,

og mun äe resultatet: A t herved hele rådet mmtykker i unionen^ det

htelvHer vi eytten. Når man hnsker, at disse 17 er en fjerdedel af

det tOstedev&rende råd, eå synes dette helt meningalöet, og dog tror

jeg, at det ikke kan nagikes, at det er et korrekt, oroend kort udtryk

for, hvad Ur Rydbergs anskuelser förer til. Dog, jeg skal holde mig
til jorden og nöjes med at fastslå, at cl eneste ord i brevet, der

motivercr de syttens ret til at be^^lutte på deres medbrödres vegne,

hidtil ikke er fremdraget, og mit fj t rde spörgsmål er da, om Hr.

Ifydberg ikke må indrömine, at et sådant ord heller ikke tiudes.

På dette punkt er det, at fortolkuingeu af Kalmarbrevet som en

beslutning afgörende atnmder. Thi jeg vil erkläre det for utänkeligt,

at en koncipist af en vigtig statsakt skulde have undladt at motivere,

med hvilken ret udstedeme, når de i sig selv kun er en brökdel af

statsmynd^eden, beslutter på hele statsmagtens vegne. Jeg henviser

til, hvor ombyggelig berettigelsen til at beslutte er begrundet i tro-

skabsforsikriugen af 13 juli, der dog er udstedt af vistnok alle de

tilstedeväreiule råder. Dtsse kalder sig: Kong Eriks oy hans tre

kongerigers JJanmnrks^ Sveriges og Norges rådgivere og mänd med
andre Jlere biskopper^ prälater, riddere og seende, og de kundgör, at

de mtd olU åieee tre rigere iboende mändSt håde biekoppertt prälateret

klerkeSf ridderakah» og menighedå råd, gode vilje og eamtghke have

Mdbyrdet kongens kröning. Her fattes intet, — i unionsbrevet fattes

alt, og endda er disse to breve ikke blot uc^åede fra samme mode,
men vistnok affiittede ?if den selvsamme mand. Jeg henviser frem-

delea til rigsrådets lauge historie i de tre aoidiske riger og spöige
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Hr Rydberg, om der deri findei et eiiette exempel på, at en fjerde-

dél af det .tilstederftveiide rigsr&d har beilnttet om en >igtig ang, uden

at afiföre, hvoriedee de har raret bemyadSgede deriil. l)ette bliw
da mil femte og aidate epdrgamål''/).

Man kunde endnu spörge, om det af Knimarbrevets ord fremgftr,

ut der ()Verhove<!pt var g-od anledning til it affatte et brev i denne

form. Fra synbpuukii t »vidnesbyrd» svares hertil: Når hvjTt enkelt

rige efter aftalen skitide udfärdige sine stadfästelsebreve om dfii i

Kalmar dagiingede förbindelse, måtte de have et avtoriseret grundlag

derfor, og således bliver det ganske aödvendigt, at der måtte affattes

et Tidneibjid om aftalen.. Fra synpunktet »bealutning» måtte avaret

el lyde (jfr Rydberji; b. 324): Kalmarbrevet var nödvändigt aom den

fiUes hovedakt i modsåtning til de särskilte ratifikationer fra hvert

rige. Hvor meget jeg end har at invende mod dette aidste, skal jeg

dog ikke si^e et ord di rmn, for ikke at komme ind på noget pnnkt,

hvor saiidsynli(?hedsgradeii ikke er särdeles stor.

De fem spör?^n)ål til Hr Eydberg, som jeg har motiveret i det

foregående, er altsä lolgende:

1. Er det ikke rigtigt, at man kan og bÖr fortolke Kalmar-

brevetB meningf oden noget henajn til braveta akibne eller data af-

fattelw?

2. Er det ikke så, at der kun er en aitning i brevet» der

tyder på, at det er afTattet som en beslutning, og er det ikke sikkert,

at denne sätnlng ogaå kan forenea med tydningen af brevet som et

vidnesbyrd?

3. Er det ikke ukorrekt at kalde de 17 mänd i brevet for »de

fömärastev af de tilötede v ärende råder?

4. £r det ikke utvivlsomt, at brevet ikke med et eneate ord

motiverer, at de 17 råder bar våret berettigede til at bealntte på de

évrigea vegnef

6. Er det ikke ntänkeligt og exempellöst, nt en aådan moti*

vering er iideladt i koncepten til en vigtig statsakt? —
Af disse fem spörsrsmål er det förste rent indledende; de fire

andre drejer sig om Kalnutrbrevets mening ofj er rettcdt; imod den

liydbergske tydning derat som en beslutning (eller korrektere: kon-

cept til en beslutuiug). Dog er de af höjst aiige vagt. Hvis Ur
Bydberg besvarar det and et spörgsmål med ja, fölger heraf ikke, at

"^dningen »beelotning» er nmnlig, men knn, at tydningen »vidneabyrd»

ogaå er mulig. Det tredje tpörgamål drejer aig om et punkt, aoro

Hr Bydberg synes at lägge vagt på* medens jeg ikke fatter, at det

har betydning. Hovedpunktet er deri mod det fjerde og femte
spörf^smål; Hvis Hr. Rydberg her ikke knn svare nej, er den aikre

fölge, at tydningen af brevet som beslntning er umnlig.

Disse fem spörgsmål optordrer jeg herved Hr Kancelliråd Ryd-

berg til at besvure. Spörgsmålene er simple, klare og bestemte, og

da de knn drejer aig om fortolkning i snftvreate fontand af et brev,

aom Hr Bydberg har udgivet to gange og hvorom han har akrevet to

afhandlinger, kan beavnrelaen ikke koste ham nogen möje eller volde ham
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nogen tidaapilde, der er Tftni at niTne. Er liaii stadig overiievist om
rin tydnings rigtiglied, ni hen siUcert ikke undlede at äran, og je^
stoler på, at han i landliedens interesM» vil svare ligetå ^deligt og
klart, som jeg håber at have voret i Het foregående.

Hr Rydberg liar pudmi i 1890 sagt om tvclning-en af Kalmar-

brevet som et vidnesbyrd, at det er »ett i u;riind orh botten
falskt påståendes ^'). Dette er starke ord; jeg' forbehoider raij» at

göre dem til mine, vendte mod hans tydning, hvis han ikke funuar

pi OTertydende måde al beoågie de ovenfor formulerede spörgsmål

og da iair de to aidite af dem*).

«
«

Der er naturligvis i Hr. Rydbergs sidste artiktl rnange punkter,

hvorom jeg kunde oiiskt; at ytre mig; men jeg skal, i det luindste

forelöbig, afholde luig derfra, da jeg anser det for ret unyttigt at

drofke fölgeslutninger og gätninger, för man er blevet enig om for>

atåelsen af det brev, der danner ndgangapnnktet. Jeg skal da kun,

til orientering for den, der måtte Tille s&tte sig ind i den hele sag,

kortelig sige, at jeg ikke finder anledning til at andre noget af det,

jeg har frerasat i min afhandling, nden alene det udtryk: präliminär-

traktat, som jeg har bnigt, dog ikke, således som Hr. Rydberg har

forstået det, om Kahnarbrcvet, men om den aftale, h?orom brevet—
efter min grundopiaitelse — er et vidnesbyrd ').

Jeg tilföjer derfor kun en rent personlig bemärkuiug. Jeg hav<le

lidt spydigt gjort opmårksom på, at Hr Bjdberg i sin ndgave af

Kalmarbrevet bar rettet en fejl (det sammenskrevne /eHelagh) uden
at anföre, at det var mig, der i min bog om dronning Maigrete

havde gjort opmärksom på denne fejl. Nu oplyscr Hr Rydberg, at

det er ham solv, der i Köbenhavn i våren 1882 har meddelt mig
den rette iiisning og tilladt mig at benytte denne meddelelse i min
bog. — Ingen vil jo vare i tvivl om, at jeg ganske havde glemt alt

sådant, da jeg skrev den antydede bemärknin*^^. Helt rigtigt husker

Hr Rydberg na heller ikke; thi da han i maj 1882 kom til Köben-»

baTtt, Tar min bog allerede udkommet, og hvia ban på et tidligere

iidspnnkt har meddelt mig ain opfatteUe, er det mig ubegribeligt,

hTorfor jeg ikke i noterne tfl min bog skal de have takket ham derfor.

Således er jeg orerbevist om, at han ikke ret bar forstået mine ud-

talelscr under den saratale. hvorom jeg nu ingen erindriug hnr. Men
så raeget må vcl i alt fald vare rigtigt, at jeg har fået at vide og

bixrde have husket, at Hr Rydberg nd frn sig selv har haft hin idé,

og derved bliver min bemärkuiug ubeföjet. Jeg beklager at have

skrevet den og gör Hr. Rydberg min bedste undskyldning derfor^).

KöbenbaTB i marts 1691.
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Svar på Hr Professor Kr. Erslevs spörsmål

ftf o. S, Ifyébvy.

Det tillkommer visserligen icke hr Erslev att beståmma den
form, i hvilken jag har att hnffin mmi\ åsikter, ooli dm form. han
här företagit sis? ntt vilja påtvinga iiiiir, ar så till vida för mig oför-

delaktig, som Hiiua svar måste ryckas ur sitt Rammanhang med andra

för fråguuB utredning viktiga monienter, uien då jag nu likväl be-

alutit mig för att till betvarande upptaga hans frågor, så aiiaer jag
mig böra föratokicka den anmärkningen, att det sker nnder nttxyok-

ligt förbeliåU, att mina ärar uppfattas ooh bedömts i eitt sammanhang
med hvad jag förnt i mina afhandlingar yttrat. Jag ftr öfvertygad

om, att ingen rättänkande läsare onderiåter att jämte hr Krslevs

skrifter i ämnet äfven taga kännedom om mina. Frågorna äro natur-

ligtvis i dem vida utförligare behandlade.

a) Bedan i hela denna ingress ftr hr ISnler i hög grad vilse-

ledande. Jag vet icke af *nogU indrömmelser»: jag har gjort en
enda, och hnra den utföll fÖr hr Erslev, det veta alla, som lllst nin
mot honom riktade skrift. Att jag accepterat ett beriktigande^

som hr Erslev gjort efter Paludan-Miiller, det framhåller han som
ett förebud till ytterligare medgifvrmdcn, oaktadt han vet, att jag på
det bestämdaste uttalat oeli. efter mm åsikt, ovederläggligt lievisat,

ntt denna »indrömmelse» letlde till ett resnltat rent af motsatt livad

liun iöreälällde sig, så att den långtifrån att försvaga min bevisnings

bekrftftar densamma, sålnnda långtifrån att styrka hr Erslevs uppfatt-

ning pä det mest evidenta sått bevisar dess ohåObarhet. Detta /A*-

Ugtr hr Etalev. Han framhåller vidare, att han ooh hans Ifirare

äro de ende, som ratt uppmärksammat det ifrågavarande ordet, att

det nämligen bör tolkas efter sin egentliga betydelse. Jag har

visat, att skillnaden mellan de båda uppfattningarne är i realiteten

till sin effektiva betydelse ringa, om ens någon. Kan det väl för

öfrigt finnas något tydligare bevis på hela anmärkningens obetydlig-

bet, äu utt icke en enda af de utmärkte iörluttate, »um refererat deu

omhandlade punkten, flat sig vid detta ord, oakiadt de bevisligen
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känt Palttdan-Miillers afhandliDg. Ooh hvilken oerhörd blunder skulle

ilet icke rarit af hr Erslev, att icke hafva framhållit desse författares

misstag, om det i sip; själft haft den vikt, hr Erslev nu ined en for-

vånandf kortsynthet sökt o;ifva däråt, icke anande eller begripande, att

han (iarmed gn( sin motståndare i handen ett vapen, som skulle

vända sig mot honom själf.

Att ii%ot hopp om enighat osa emellan akolle kunna grundas

på en så beskaffad »indrömmelse», kan jag icke förstå. Jag förmodar

att det icke heller -ir uppiiktigk m^adt, det vore att hos hr Ersler

förutsätta en allt för stor naivitet, ntan har &! allt detta af hr

Erslev skrifvits för att inleda ^spörgsmålen» med en ingfesSt som
skulle ^ifva läsarne den rätta stämningen. Ur Erslev har häri icke

handlat klokt.

b) Här är icke fråj^a endast om en Hnguibtisk i o] k ning, utan

om den riktiga uppfattningen ai aktens väsende ocii kurakter. Den
tolkning, som ieke blott öffarevsstftmmer med aktens ordalydelse,

utan juhren med deas historiska förutsftttningar, med den närmaste

samtidens uppfattning oeh med beskaffenheten af dess politiska til-

lämpningy måste hafva företräde framfor en tolkning som dels icke

dels sämre nppfjfller dessa fordringar. Härmed är den första frågan

besvarad.

c) Jag bar aldrig tänkt eller sagt en sådan orimlighet, som
den hr Erslev påstår sknlle framgå af min uppfattning af akten,

eller att biefvet skulle gå ut på >at 17 mänd beslutter» unioneit.

Detta är väne än ett missförstånd. Jag har sagt att de ajatton,

hviika i akten angifvas skola bes^la biefvet» voro att betrakta icke

blott som trovärdige män, såsom Paludan-Mnller och hr Erslev på-

stå, utan som representanter /ör de tre rikenas råd, hviika (råden

nämligen) sägas, med konungens och drottningens samtycke, sluta

unionen på de i nkten intagna villkor. * Hela hr Erslevs tal om att

de sjutton ingent^la^:les 4aler myndigt i deres eget navn», att det

ingenstädes heter: Ai besluttc, vi dagtiugei, att i*de overhovedet ikke

naevnes som nogen statsiuyndighed» är således ett fäktande i luften

ooh förtjänar intet afseende, såsom griiadadt på det osanna påståendet,

att jag skulle sagt att de sjutton besldto tuionen.

Hr Erslev finner nu för godt att skänka uppmärksamhet åt be-

tydelsen af de bekräftelseord, hvarmed de sjutton inleda aktens af-

slutning. *Taget alene», säger han, »vilde denne sätning ganske vist

tyde på, at udstederne tåler med en vis myndighed, större end

blötte vidners?. Detta får dock icke gälla, ty det passar icke för

hvad hr ii.r8lev förut uuiört. livad var då delta? jo det ofvau cite*

rade: »De tale ikke myndigt i sitt eget navn» etc. Härtill svaras,

att intat i akten hindrar att den afalutaa såaiHn skett; i själfva af-

alutningsorden finnes ingen motsägelse mot akten i sin helhet, men
att något befullmäktigande för de sjutton att besegla å egna och de
dfingas vägnar icke är intaget, beror helt enkelt därpå, att akten är

Hir ir astarligtvis eadast Mgt 4im bara det ir i lUsn maaadt.
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QpfiMtt på sjftl&a motat i kretien af den dir Bttnrarande lidipereo-

nalen från alla tre rikena, ur hvara midi desse 17 män, på det beU
de förnämste bland de närvurunde, insattes i akten såsom represen*

tanter, hvilket desto heldre kunde ske, som i akten stadg-ades att

sedBnnera skulle utfärdas med denna lika lydande akter^ två uf iivart

rikt^, törsedda med en fullständigare besewling. Det absolut hinder-

liga för riktigheten af hr Krslevs uppfattning, som ligger i aktens

bekräftelsefoivi, akall nu icke daas mindre nödvändigt bortförklane

och jag tror att dei år alldelea tiJlråekligt att hånviMi till hr Enleva
ätt att dftrvid rasosnera, för att läsaren akall blifVa i stånd att be-

döma «:raden af dess rimlighet. Ett par anmårkningar vill jag likväl

göra. Hr Erslev säger: :»Dertil er det jo ingenlunde således, id den

fremhävede sätning- slet ikke kan forenes med opfattelsen af brevet

som et vidnesbyrd.» -»Kun et vidnesbyrd» skall det heta, ty så lyder

Paludan-Miillers och hr Erslevs grundpåstående. Se deklarationen i

hr KrslevB förra stridsskrift sid. 4 och flera ställen. Vidare säger

hr Enlev att koneipiaten varit »ved affattelaen genered». Je, det

aäger jag intet omv om saken ställde sig för honom så som hr

Erslev arrangerar den. Eljest synea det mig, att man helt enkelt

kunde antaga, att koncipisten visste hvad slao:s handling han hade

att uppsätta, koncept till ^kim et vidnesbi/rd* (Paludan-Miillers och

hr Erslevs grundpåstående),* eller koncept till unionsakt (mitt ^rund-

påstående). Nn anser jag att shithekräftelsen bevisar, att det senare

var hans uppgift, och för den uppfattningen behöfver jag icke bort-

förklara det ringaste i hela akten. Den bestyrker detta tvärtom all-

deles ovederläggligt. Jag upprepar hvad jag förr iMgt. I dokamentet

atadgas, att de bref som efter detsamma skola gifvas, de af hr Brslev

s. k. ratiflkationsbrefven, skola vara »Indende i allre modao oc met
allae artikele, som hter forescrevet star», och i det formulär till rati-

fikationsbref hr Erslev sid. 22 (122) själf framlagt, är detta ock riktiL^t

iakttaget allti^^enom ända ett stycke ned i den afslutande bekräftelsen.

Det är detta stadgande, som visar, att akten varit afsedd att vara

själfva normal- eller fundamentalakten, ty det är detta^ som bestäm-

mer innehållet i de sex brefven, och äfven formen^ så till vida som
återgifvandet skall vara ordagrant (»i alla modn» eto.)* Denna re-

daktion af texten visar, att här ieke är fräga om itkwn et viliuesbyrd».

Och med denna teM står den följande bekräftelsen i full öfverens-

st&mmelse Det är således oriktigt att säga att det endast är orda-

lagen i slutbekräftelsen, som stöder min uppfattning; det är hela

akten. Jag håller emellrrtid hr Erslev räkning för, att han själf om
sin förklaring sagt: »umulig tor den vel i alt fald ikke siges at

,

väre.» För en förklaring, som for sin halt icke af själfva sin npp-

hofsman erhåller bättre vitsord, bör icke den enkla och osökta upp-

' Se deklarntioneQ i hr Erslevs förm stridsskrift sid. 4 och ilereslädes. Hos
hr EtRlfv finnes åtskilligt, som iuntbiir iinnat, men det är motsägelser, hvilka endast

bevisa Kruodpaiitåendets ohållbarhet. Jag anser mig icke här behöfva inlåta mig

dirpå. Di iio påpekade i nins afhaadlingsr ock i6ja sig dewiitoiii sjilfVa fSr

den son fill ego» ikkea tilkieklig mppmirkfamhei
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ftttoiogeB af dokamenteto oid träda tillbaka. Hirned år den aadim

frågan besvarad.

d) Jag har på det ställe i mitt inträdestsil, dar frågan ar om
de beseglandes kvalifikationer, si^^t utt de fijuttnn nro ^på det hela

taget de förnämste uf de på mötet närvarande represen uiu terna for

b?art ock ett af de tre rikena». Om detta förklarar kr Erslev, att

»dei kan paasere». Men emedan jag Icke aedan upprepat orden »på

det hela», atan belt kort akiifvit de fomåmatet aå finner han detta

»ganake ukorrekt». Ar det då i en sådan fråga som denna en så

stor skillnad emellan »de på det hela taget förnämste» och »de for*

pamste>. Hvar och en som Vm^r mina afhandlingar vet ju af mina
tydliga ord att jas' alltid nieuar de på det hela taget förnämste».

Jag har ju för att btist^ffka detta och tillika visn huru uttrycket är

att fatta, själf hänvisat läsaren till hyllniiigsaktcii, fråu hviikeu hr

Eralev hämtar aig stod för en anmärkning, som kunde anatå en di-

apntant pro eiereitio icke en etenakapaman. Hr Ersiev år icke

en atorslnt motståndare, som gftrna ?iU ae Tederpartens Terkliga

mening. ^ Härmed är den tredje frågan besvarad.

e, O Ersiev uppkastar nu den frågan, om det kan bevisas,

»at de 17 mäud, der i unionsbrevet beslutter om föreningen, var be-

rettigede hertih. Detta spörsiiiål utgår från det ogrundade påståendet,

som jag redan bemött, att jag skulle sagt eller menat, att de sjtitton

skulle beslutit unionen (om föreningen beter det här). Ur Ersiev

talar om »de syttene beslutningaiet». Hvarifrån får han det. Akten
Biger ju att beslutet år fattadt af alla tre rikenas råd.

Jag har här ofvan vid besvarandet af hr Erdeva andra fråga

viaat, huru de beseglandes ställning till akten år att fatta. Jag hån-

visar dit oeb till hvad därom i mina afhandlingar är sagdt. Tagne
soTTi de voro ur de närvarandes midt med af alla de*<sa kända person*

liga kvaiitikuTioner, antages i akten såsom sjäiflallen deras kompetens,

nämligen som representanter^ icke som beslutande å de öfriges vägnar.'

Hr Erslevs yttrande: >Selv om de 17 viikelig var de fornemste af

alle tilstedevarende råder, vilde deri jo aldelea ikke ligge nogen ret

for dem ti) at bealotte alene om en aag, der i lige grad vedkom
alle råder» går alltså ut från en icke existerande förutsättning. Hr
Erslevs följande påstående att, om man ville försöka »i en linie at

gengive brevets ' hovedmening efter min (Rrs) opfattelse> blefve re-

sultatet: ^At herved he!e rådet fximtykker i unionen^ det beslutter vi

sytten» är gruudadt på samma iiilskn förutsättning. Alltså, som hr

Ersiev fullkomligt oberättigadt påbordat mig den åsikten, att akten

skulle innehålla att de sjutton ägt rätt att besluta på deras medbröders

' Såflom en illaatration vid denna pankt vill jag fösta nppmirksamheten på
att hr Ersiev i sin förra stridsskrift sid. 42 (142) själf säger akten vara utställd

af >(1e fornpTTist'- Pra-lnter ng «]dste Rasdw» utsD B^got tilli|(g. Bet ir eUtaå
»ganskc ukoriekt> at hr Ersiev.

' Att opposition b&T emot ksn hafva rest dg; ett tpeeiélt norskm flåel

knnnat nnsea eller sjulft känt sig fur 8vnj<t represeuteradt är af mifj plpekidt»

men hör icke hit, enär det blott är fxigu om, huru det i akten är mcaadt.
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va^^nur, en i sjäUva verket reul af orimlig kompetens, så förfaller hela

ipdnmllet om ImnividB i akten finoM nflf^t tom molif«m eti ifiåBii

ritt HiiiDed år tfet Qärde spönmtiet besnuradt, ooli på saminft itrand

åfren det femte.

Om de i akten aåiom beseglande närodes ståUmog till den-

sararaa och kompetens samt uttrycket därför i dokumentet är i af-

handling^arae och i det föregående af mig gifven en tydlig och full-

ständig förklaring, som vid denna sista punkt icke behöfver upp-

repas, men jag* anhåller att nu vid svaromålets slut fa ^öra en an-

märkning, framkuilud af ett fakLuiu, hvilket konstant tradt mig till

mötet i denna hr Enlevs akrift. Hr Bnlev ai^ji^rar aåaom ain upp-

fattning, att kondpisten velat vid aktana nppaåttande affatta eti vitt-

nesbörd. Detta är ieke exakt Vi skola återgå till den deklaratbn,

hvarined hr Erslev öppnade striden. Däri säger hr Erilev att, n&r
Paludan-Miiller »udtalt, at det (unionsdokumentet) kun er et vidnes-

byrd, udstedt af trovserdige m?end om de Betingelser for en nordisk

Förening, hvorora man var blevet enig paa modet i Kalmar», så har

han »utvivlaomt ret», och detta uttalar hr Erslev for strax at klare

standpunkterne». Jag har således rättighet att hålla mig till denna dekla-

ratUm. Hr Eralev har emellertid i ain aieta skrift ieke pS ett enda
atålle vid ordet »vidneebyrd» vidfogat 1^kun*, Det år doek sjelfva

hufvudordet. Att aåga om en akt, att den år ett nttnesbord, år

icke detsamma som att säga, att den är blott (knn) ett nttnesbörd.

Skall detta försvinnande af ordet »kun:) i denna spörgsm ålsskrift vara

en »indröramelse», så är den visst icke tiHrärklig-, men den är ganska

stor. Jag antager på förhand, att hr Krslev icke med^ifver detta,

utan fasthåller det för honom ödesdigra ordet, lian kan naturliartvis

icke hafva velat helt oförmärkt escamotera bort det. Men i allt fall

år det of5niktigt, att hr EraW allettådea i denna ^rift iitelemnat

detta höicnktiga ord, aedan han aå bög;tidHgt fattilagit det i ain f5m
skrift, alldeles aom Paludan-Miiller i ain för hr Erelev kanoniaka af-

handling (»Lex quam vocant Unionla, nihil eH niåi aeheda chartacea,

tesUmoniutn septendecira senatonim» etc.)

g) *Hr T?ydberg har, säger hr Erslev, endnu i 1H90 sagt om tyd-

ningen af Kailuurbrevet som et vidnesbyrd, at det er *ett i gmnd
och botten falskt påstående'.» Till och med i dessa ord kuimuer icke

aanningen till sin rätt. Det är om påståendet att Kalmarbrefvet är

blott {kun) ett vittneabörd, som jag uttalat denna förkaatelae och jag

vidhåller den,' liksom den åfven drabbar påståendena, att de beseg-

lande blott vore att betrakta som trovårdxge mån och att dokumentet
akulle vara ett vittnesbörd om att man på Kalmarmötet kommit till

enighet, hvilket vederlagges af dokumentets beskaftenhet, sårdelea

dess besegliug, andra af mig anförda skäl att förtiirn.

h) Hr Erslev måtte väl icke tro, att jag under det jag skrifvit

dessa sidor, ett enda ögonblick täukt, att han skall finna mina svar

' Ht Erslev som visat sip noga med att ordet på det hela frHiiiför uttrycket

de förnämste skulle af mig beBtändigt apprepaa, anger sig kaooa i hela deana sin

rista skrift ntdsmna ett Terkligt Irafrndoid i koatromsea.
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på baui tpdntaål öfvertygaade. Men hr Brsle? må ioke heller före-

stiUa tig att jag erkftnoer honom tom hehdrig domire. Jag UnnAr
emellertid det yttrande hvilket jag hir besYarat vida mindre etö-

tande, än hans uttalade förhoppningar om en blifVande enighet oas

emellan.

Både i hr Erslevs föregående stridsskrift och i den här före-

varande finnes mycket som }ns: ofijllar, utan att hafva anmärkt
det. Jag tror likväl, att tu opartisk läsare skall på flertalet af så-

daue ställen kunna, ul hvad jag i det hutVudsakliga yttrat, sluta sig

till min tanke.

i) Det Tar något sfårt att förstå, att med orden »en nrati-

fieered priliminartraktat» menades icke den akt hvarom hela kontro-

versen rör lig, utan det aftal, hvarom akten handlar. Man plitar

icke tala ora ratifikation i fråga oro andra aftal än sädan^ som aro

bestämdt formulerade, och i" den ifråg-Hvnrande akten' vnr ju nftalet

formuleradt. Det är nästan för fint att därvid skilja mellan doku-

mentet och hvad det innehåller.

k) Jug minnes uiit detta lika fullständigt, som lir Ertsiev det glÖmt.

Hr Erslev säger i sin itridsskrift, att hans bok utkom i maj. Men
dåraf följer icke att hr Bialevs bok var utkommen, då han talade

med mig, ty då skalle han omöjligt kunnat be^ja mig om tillåtelse

att få för sin bok, som han uttryckligen sade, begagna den upp>

lysning jag på begäran gaf honom. Hr Erslev har gjort sin ursäkt,

oeh dnrvi<l må det förhlifva, men den hade haft större värde, om
den framkommit enkel och ren utati allt skrnfvande och tal om miss-

förstånd. Något sådant existerar icke å min sidu. Det är omöjligt,

att hl Erslev kunnat glömma, att han ai augou blifvit iijaipt ur det

bryderi, hvaii det enligt hans förmening sammanskiiftaa ordet »feste-

lagh» satte honom, men att hjålparen var jag, det hade han gldmt
Så förklarar jag saken och en ätvilligare förklaring kan hr Eraler

icke begftra.

Svaren på hr Erslevs frågor äro gifna. Dessa svar kunde, ora

hr Erslev velat, hafva hemtats redan i hvad jag förut skrifvit. Det enda

jag här haft att ^öra, har varit att upprepa förut sagdt eller hänvisa därtill.

Hvad deTuia sista skrift af hr Erslev beträffar, skulle jag dock må-

hända lenmat den obesvarad, ora han icke ausett det för sig till-

ständigt, att gilvH den formen af en direkt utranning. För att erael-

lertid för framtiden vara fntagen från all skyldighet att på dylikt

förspilla min tid, förklarar jag bftrmed, att hvad jag t saken yttrat

år definitivt och att jag intet har att tilllSgga. Om hr Erslev ämnar

fortsätta, bör han undvika att angripa sin motståndare för påståenden,

som denne aldrig gjort, eller tillägga honom ord och tankar, hvilka

han icke yttrat. Det är ett stridssntt. som hämnar sig på den som
använder det. Det väcker misstroenäe.
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It79« Svenskt Diplomatarlum frän och med år 1401 utgifvet af Riks-
arkivet trenom Carl Silfcerttolpe. Del 3: H. 4—5. (Se N. 524,

617, 669, 921 o. 1039), s. 293—C28. 4:o. Stbluj, Norstedt Pr.

H. 4. 2,50 o. H. 6. 3.

1880* Svergres Traktater med FrÄmniande Mag-ter jemte andra dit-

hörande handlingar utgifna af U. S. Rydberg. Del 3: H. 1, 1409
—1436. 8e N. 670, 927 o. 1046; ftfven längre fram N. 1891. 160 8.

Sthlm, Norstedt. Pr. 5.

1881. Liv- Est- und Cnrllindisclies Urkualenbuelu Begruudet ron
F. G. v. Bunge, im Auftrage der barancben Ritterschaften und
Stadte fortgesetzt von Hermann IHldebranå. Bd. 9. 1486—1448.
XXV + 722 s 4 n Ki^Ti. Moskau, J. Deubner.

Se nedan »Keceusioner» 1568.

1888. fteglstmm Becletl» Ålboeiisi» eller Åbo donkyrkM STurtbok
med tilläirg i;r "^koklusters Cudex aboensls i tryck utgifven af Fin-
lands statsarkiv genom Reinh. Houåen. 8 + XXXIII + 668 8. +
1 Facs. 4- I pl. 4:o. Helsingfors.

Se nedan »Recensioner 150»;.

Ilt88« Dokt4)r Claus Ryting och €rråbrö<lraordeiis mästare. Af Ud.
[E. HildebrandX Utg. s. 74—77 af Jlutoritk Tid«kri/t t8iiO.

1884i Den syensks konungens domsritt oeh formerna fVr dess uU
ofuinjr under medeltiden. Af Karl Henrik Karlmn. 1. — 1470.

Akad. afh. III ^ 103 s. Sthlm. Förf. Pr. 1,25.

1885. Hansereeesse von 1481—147o« Bearbeitet von ffotwin Frkr. vm
der Ropp. Bd. 6. XIII f 634 s. 4:0. Leipzig, Duncker. Pr. 22 m.

1886* Hansereeesse von 1477—1580. Rrarbeitet von Dietrieh Sektor.
Pd. 4. XIV 4- 686 8. 4:o. Leipzig, Duucker.

Senedan >Recension(;T 1559.

1883* Konung Oustiif den FOrstes Registratnr. Utgifvet af Krri_i.

Riksarkivet genom Victor tiranlund. XIL 1538—39. (Se N:o 414,

789. 925 o. ](H5). 819 4- 48 s. Sthlm, Norstedt. Pr. 5,75.

TTtt^ör foi-t;« •^erieij i\[ IfiiMilUngftr rörande Sveriges bintoria».

1888. Köuig Erieh XIV von Schweden als Politiker. Von ^r»i^.
Utg. 8. 430—475 af Hixtorische Zeittchrift. Bd. 64 (1890).

1889, VarbOTf. Af Otto VavpeU. Utg. s. 193—217 af Mnsexim 1890.

1880. Pommf>rn wälirend des uordischen siebeiiijftkrigen Srifes.
Von Otto JJlumcke. VII + 446 s. Ötetiin.

Jämför Baltitche Studien. Jahrg 40 (1890), 8. 184^80.
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ISttL Hiergw Trftktater med Frimniande Manrter jemte aodra dit-

hörande handlingar utRlfnfl af O. S Hydherg. Del .*>: 1. 1572

—

160d + Bihang. C»e N. 670, »27, lOiö o. 1380.) 160 s. öthlm,

Nontedt. Fr. 5.

1892. Bref från Horiti (Stensson) LoTenlianpt* (ttTll)* X^tg. s.

43—48 af SvenOia Autograf-SåUtkapHi Tidtkrift, Del 2, K. 2
(1890 April).

1893. Bodeckers Chronik. Llvläudlscber uod Rigascher Ereignisse
1693-^1688. Heraus^egeben Ton der Gesellschaft fiir Gescikiebte

tind AltertbtimRkunde der Ostseeprovinsen Husslands. Bearbeitet
vun J. (! T.. yap\<'y.xhij. XIX - ^. Riga, N. Kyiumel.

GuHtaf il Adolf. Läsning för ung och gammal. Äf Guitaf
BjÖrUn. Med 43 iUueti-. 401 a. Sthltn, Loostidin. Fr. 6»S5.

OnstavnK AdolphuK and tbe gtrutrgle of protestantism for esd-

stence. By C. R L. Flrfcher. XVIII + 316 i. + 1 karta. New-
Yoik, G. P. Putnam's sons.

ISM. Dfo Oorrespendens KMw Onster Ådolft nit der Stndt Blgra
niii die Zeli der Belag^ening' ron 1021. Von Ar^nd TiucJiholtz.

Utg. a. .S89—409 o. 515 af MUtheilungen au$ der livländiichen
Qeschichte. Bd 14.

1597. 8verigeH förhållande till Siebenbiirgen 14$2ä-l<;48. Af Carl
Wihling. Akad. afh. IV ^ 211 s Lund, Colliu &: Kietz Pr. 2,50.

1598. Fhilip Sadlers be^kickuinir tili Siebenbflrfpen 102(>. Af Tk.
WeitHn. Utg. 8. 169—176 af Uutorisk TidtikHft 1890.

1599. Biskop Joliaiines Riidbecks risitation 1 Estland 1%27. Af
Fr. Wettlinff. 22 8. 4:o. Hernösand.

HOO. Be diplomatiHka fSrblndelserna mellan Sverige och England
1624-Maj 10.10. Af Aron Rydfm Akad. afh. VUI + 164 s.

Upsala, Förf. l'r. 1,7 5

1401* tfagdeburg al» kathoU«>che8 Marlenburg. Eiiie Eplsode ann
dem dreisslgjfthrigen Krieir* Von KaH WUtiek. Tb. 1. Utg.
8. 4ir> 464 af Hhtorigche Zeitsrhrift. Bd lin 1890).

Ié08« Bie Lage Fonimerns TOm Begiun des dreitiHigjäbrigcu Kriege»
Ms som Elntreffen Gustaf Adelfii. (1680—1880.) Von Dr.
Rudel in Ziesar. Utg. s. 66—138 af BaltUeh0 Studien. Jabrg. 40
(1890).

1408* Cosmu» von {"»inimerns Bericht liber die von ibm miterlebten
Geschicbtsereignisse sur Zeit des Wallensteinscben und Schwe*

,

dischen Kriegsvolkes in Pommern Von Jiud. Hannch' ' Aus der
Beechrvibang der Stadt Colberg.) Utg. s. 17-67 vi Baltuche Stw
ditm. Jabrlr. 40 (1890).

1404. Der ersle Tersneh /ur Wiedererhauiiiiq- der Stadt Magdebiirg
nach ihrer Zerstöruug- ron '

, Mai Af K. WUtich. i

Gemchichtsblätte I' fiir Stadt und Land Magdelntry 1890, 1.

1486. Bietrich Ton Falkenberg. Af JT. WitlUih. BeichiékumHer för
Stadt und Land Moqd^^>iirfj 1990, 1.

1408. Untersuchungen ttber die Schlacht bei Ltttzeu (16 JN^ovember
1888). Tnanfrnral-Dissertation ron H^rmamn Diemmr. {V\ -f 96 s.

Marlinrc

1407. BikMkanNleren Axel OxenstieniaN Nkritler ueh Brefvexling.
Utgifua af Kongl. Vitterhets-. Ilistorie- och Antiqvitets-Akademieu.
Senare Afdelningen. Bd. 3. 1. Gabriel Gustafsson Oxen.stiernas

bref 1611— 1C40 2 Per Brahes bref 1633—1651. (3) + 697 +
(1) s. Sthlm, Norstedt. Pr. 8.

Utpr. af Pff Sondén.
1408. Förteckiiinc öfver rikskansleren Axel 0\( iisfiernjis skrifrelser

till regeriiigeu oeh rådet Xov. 16;i2 Juni 1636 med tUl-
Mrande bilagor. Upprättad af Per Sondén. 11. 1636—Jani 1636.

Otg. a. 377—410 af Meddélnnden från Sremka Bikiarkivet XIV.
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1409. Zur Belafremii^ Grosf^-Ulograiis 1634. Af Aljth, SehutUr. Utg.
8. 865-^369 ; 369^374 af ZMUchriff de» Veråint fSr éfetekiehto Wid

,

Altertkuvi Schlesieng. 24 (1890).

UIO. Dit' SclnxMlen in Gfirlftz wÄlirend der Jahre 163», 1640 und
1641. Von Hichard Jeckt. Mit der Belagerungskarte vom Jahre
1641. Utg. s. 1—73 af Neue* LauiitxUeket Magazin. Bd 66 (1890)«

Ull. Mindenie om SSslftirot paa Kolberyer Helde den 1 Juli 1644
1 lie danske Kongers kronologisko Samlitip pfta Rosenborg. Af
P. Brook. Med 6 Afbildniuger. 38 s. RbhvB, Forlagsbareaaet.
Pr. 75 öie.

1412. Kemluunpy G. W«9 De sleotels van de Sont. Het awadeel van
de Bepubliek in den Deenscb-Zweedscben oorlog van 1644—46.
2 + 3i2 + 3 sid. s Hhi^c, Pr. 7 m. 50 pf.

141B. Aktstykker ogr Opl^buiu^er tU Riksraadets og Stsauder-
mSdenies HIstorio 1 Vrifitiaii lYs tid. Udgivne Ted Kr. JStaav.
!M M: H. 2 il*-S(; -IG47). s, 257- 600. Kbhvn. Gad. Pr. 3.5o.

1414. Der droissij^jiihriK*' Krieg hi Hchwaben. Nach ungedruckteu
Åufzeichnungen von Zeitgeoossen in Ulm und auf Ulmer Alb.
W iirttcmbergiscbe Nenjahrtblfttter. Bl. 6. 1889. 48 i. Stattgart,
D. Gundert.

141Ö. Berichte dc8 Hchwedischeu (ieschäftsträgers Benedikt Skjtte
xnn SlobenbHrireii 1651—16S2. Utg. s. 841—868 af Ungaritehe

1416. I psiil» iiniverNitets konstltntioiier af ar 16o5, för första gången
utgiiua af Clae» Annerstedt. Upsala universitets årsskrift (Progiam)
l8iH) XV + 66 B. Upsala Akad. bokb. Pr. l,fft.

1417. Der Prinz von Hombnrg. Nach archivalischen n. a. Quellen
von Joh. Jungfer. VI + (1) + 147 + (1) s., + 1 Facs. Berlin,

K. Brachvogel.
Prinsen af Homburg tjänade nnder Karl X Gastaf ock rar

aift med Margaretba Brahe.
1415. lioniliolms Beinning 1658. Af Axel Länen. Utg. s. 321—335

af Musfium 1890.

1418. Urkunden nnd Ictenstficke zur Gesphichte den Kurftirsten
Friedrich Willieiui von Braudenburg. Auf Yeranlassnng Sa-,

hocbael. Haj. dee Katsers Friedrtek als Kronprinsen. XIIL
PoliiiidU Verhandlungen IX. Heransgegehen von R. BnS^t» X
+ 826 s. XIV Auswärtige Acten III. Oesterreicb. Haroiu^effehfn
rfl» A. F. Prihram. XI 4- 784 sid. Berlin, Reimer.

1420* En framställning af Bengrt Oxmsflenift angående den STemka
utrikespolitiken fir 1660. Äf JvAii K ITordwaU. Utg. a. 168—169
af Mutoruk Tidtkri/i 1890.

1421. HTensk-ryska imderliiiiidiingrMr fSre freden 1 Kardls (1668—61)»
Af John E. NordwalL Akad. afh. X + 130 + (1)8. Upsala, Förf.

1422. Srerige och Rynsland efter freden i Kardis. 1—2. Af Jch»
E. Nordu all. Utg. s. 229—252 af HUtorifk Tidskrift 1890.

1428« De bnitengewone ambaiMule nnar ket Zweedsene hef In ien
jare 1672. Doot F. G. Floiloujrt-r. Utg. s. 81—132 Sit Bijdråpen
voor Vaderiandsche Getchiedenu en Oudheidkunde. Keeks 3: Deel 6^1.

1424. TTenne ttnlienska resande 1 Sverige på Karl den elfteg Ud.
Af Elof Tegnér. Utg. s. 1—52 af Tmer. Irg. 10: H. 1.

1426« Köiiig-^mark nch Thynne. En svensk-engelsk kriminalhistoria
från sjuttonde seklet framstäld af Carl Snoiltky. 28 8. stor 4:o.

Upsala.

1426. LouiK XIV ot Charles XII. I. La mission du comte de Guis-

oard. Ai Chr. Schefer. Utg. s. 201—224 af Annales de Vécole

lihte éé9 »eieneBt p&lHiquei 1890.

1427* HéniObre du b^^ Hogguer financier'diplomate concernant la

France et la Suéde 1700 å 1767. Pablié avec des notea et docn-
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110 B1BU06BAFI 1890.

meoU incdits relatifs aux reiatious du Baruu avec la célébre
actrice Desmareo par K. Pouy. 4H h. Aniiens.

Mairniis Sloiibock oui Hilttaia^i i Skåne 1709—1710 och slacref

vifl HelNitii^borgr. Af £rn»t Carlson. Utg. 8. 61—73 af HUtorUk
Tidfkrift 1890.

1439* HagniiH Stenbock och Mla§ret vM Helglngcbori^. Några minDes-
ord vid .^ft ti bocksfesten d. 28 febr. 1890. A£ N. F. LUliettråU,
16 ii. Helsingborg, Svensson. Pr. öO öre.

IM. Cftlétortele Ini Carol Xn, regele SiiMllei, priii téra Bomå-
nesca (Karl XII:s färder genom det rnmenlska landet). De G. I.

Innrwtru-lrion. (ConferlntA ^inutå la SocJetafcea de Geografiä, lu

séra de 24 FebruariA 1890.) 22 a. Bucaresci.

1491. StanffilMfi PonlaioTsUs berlttelfle en sliui Kdeu tUlnamnaiia
med Kiir! XII. Utg. s. 1S1 af flistor:j. Tidhriff i^mi.

14^2. Die 2 Krohcnnigrcn von Kti«:<'n durch die Trennseu uud iliro

.411Hrt(Mi 1715. .\£ iJt chimd. Utg. s. 53—62 af Neue mUitäruche
Blättn-. Bd. 33.

léSd. Om Tord(ni§kjold och srensknrna. I Af Å. ffammankjöld.
Ctg. 9. 340—363 af JHstoHak Tidskri/t l&yu.

1494« Tordensi^old. Hiitoriak Skildring. Af P, Ankar. Med ett For-
ord af A. Hovgaard og IIlnBtrationer. 188 b, Kbfavn, Hagerup.
Pr. 3..'o.

14<iö. Armfelt^ka karullneriiaN slniiå tÄg. Gamla miuneu frän jämt-
ländska och norska fjällbygder. Af F\ Sckenttröm. Med 1 portr.
o. 4 kartor. 111 ^ Stoclchcilm Vordin k J i-^f^phson. Pr.

144iU. Ett fOrslag fråii trihetstideu <»m inrättande af en säritklld

hdgSto domstol. Af L, Stavenow. VXf. n. 137—154 af HUUritk
Tidfkrift l>i9ii.

14^7. Srcritre^ Kiddernkapis och Adels Riki^dagti-Protokoll från oeli

med ar 1711). Del 12. 1740—1741. 774 + 35 s. Pr. 9. Del 13.

1742—1743. H, 1. 380 s. Pr. 3,.'50. Sthlm, Norstedt.
Ridder«ikapet och Adelns bekostnad utg. af C SUfrrr<!^(!h)r^

14S8. Till belysning af partintriden vid riksdagen 17i(^174<. Af
L. Stavenow. 57 s. U])8ala, Akad. bokb. Pr. 1.

14S9* Preussen und Schweden beim Anslirnch des siebenjfthrigeu
Kriejres. Vnn /•'. Arnkeim Utg s. 611—618 af Forsckungen
zur Brandttnburyiéckcu und Prcugguchen Criaahichte. Bd 3 (1890).

1440. lUksrMet Grcifre A. J. ron HSpkens 8krifter« Samlade och 1

urval utgifna af farl Silfrf rstolpt . Hd 1. Mhincs-antocknlngar.
Tal, Bref. (4) + XX + 491 s. + 2 pl. Sthlm, Norstedt. Pr. 6,ft0.

Se nedan >BeeeDsloneT> 1671.

14ti» Om riksrådsvalen under frihetstiden. Bidrag till svenska riks-

rådet-^ historia Af /. Staremw. Akad. afh. (8) + 166 8.

Dpsala. Akad. bokh. Vi. 1,60.

1442* On formerna f9r utskottsval under fk-ihetstidoii. Bidrag till

iven«;ka riksdapsformenia"? historia. Af L. St«T0n»tB, (1) -t- 40 8.

Upsala, Akad. bokh. Pr. 75 öre.

1448. me 8««selilne1it bel BoTsl an 8 MiO 1'^* ^- Jordan.
Tlf L > LO.i 22R af JialtUehe MomUichrift. Bd 37 (1890).

1444. Kli iniiuad på Amphion. Minnen från tjötåget 1790. vpptechnailc

al en (/r/tofjart [joA. (icorq af SilUn]. 108 H. Sthlm, Luostrtjm.

Pr. 1,75.

1446. Gustaf III om 17flO års ^|9Jarig. Utg. s. 270—876 af BUtorUk
TidtkHft 1890.

1446. La Oontesso d^Egnont lille du maréelial de Btelielleii 1740-^
1775 d*aprés ses lettres Inédites k Oustave III. Par la comtess.^

d'ArmaUl<t née de Segur. X + 306 8. Paris, Llbraire acad.
Didier.

Se äfven Outtaf JJl och madams é^Egmtm [af E. HDdebrand]
a. 166-168 af Hiit&ri^ Tidéknfi 1890 samt Btt porträtt (La
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oomtesse d'Egmont etc.) af G. Götke sid. 321—333 af Norditk
Tidgkrift 1890.

1447* Voyage8 des curés de Plonibiéres et de Viflvt^rer*' dans PAl-
leiuagne du Nord et eu iSuéde i^endaut ia révolutiou 1794—
1796. Af M, L, Pinffaud. I Bulietin d'hUMre et d'aröhMogie du
diocége de Dijon !i^90. Mai-Juin.

144^. Catlierilie II, d apiés des mémoires iuédits. Far Vitzthum. Utg.
fl. 892—916 af Mevue des Deu» JUmdet 1890, Mars-ÄTTil.

Berör Katarina 11:8 förhållaude tUl Guataf lY Adolf och haiifl

ifrågasatta iriftcnnål med storfurstiniian Alexandra.
1449. De diplomatiska förbindelserna indian Sverigre och Stor-

liritannien under Gustaf I V Adolfs krig: emot Napoleon iHtUl
koiiTCiitionen i Stralsund d. 7 Sept. 1807. Af K. V. Key-Ähårg,
Akad. a£h. 125 a. Upsala, Lundequistska bokh. Pr. 1,75.

1460. SUlget xid NenfMami 1& Okt. 1808. Af JV: Golittin i Rwtk^
StaHna ISifO, Janvari.

Åfven öfversatt i Finsk Militär-Tidskrift ISJlO, Juni— Jul!

1451, Sveriges krig åren 1808—1809. Utg. af generalstabens krigs-

historiska afdelning. Del. 1. IX + 873 + 19 a. 2 kartor samt
tabeller. ^^11^1 in. T.ooströra. Pr. 6,50.

14&2. FinUind» erOfring. I Jumal JUmuterttva Narodnago Proiviesjt'
Jtjenia 1990^ Jidi.

1458* Attioåriga minnen. Af A. S. Deklarationer, proklamationer,
knnpörelser och andra officiella publikationer utfärdade I Finland
under kriget 1808—1809 och under de nästföljande aren. Furst
P. Gagarins Tretton dagar 1 Plnland 1909. VIII 165 + 84 a.

Helsingfors. Edlund. Pr. 2,50 p.

Se nedan >Beceusioner> 1574.

1454. Till hlfltorfon om statshTftlflHlngen I Bverlflre 1809. Af Magmue
Sandmuren. .-\kad. afh. (2) + 86 s. 4:o. Göteb., FÖit IV. 2.

Se nedan »Recen8ioner> 1575.

14&5. BreTTexllng frtk J. L. Heibergs Reise til Sverige i Efteraaret
At A. Jötgenåen. Vtg. s. 89S—422 o. 467—484 o. 621^

573 af Muteum 1890.

14ö(*. Foredrag over Norges Historic i 1814^ boldt i Trondbjems
Forelsesntngsforening 1888. Af N, L Greger»^. 212 + (1) s.

Tlir .n niirni, Hollnek Eriksen. Pr. 2.

1457. Diplomatiske Aktstykker vedkonunende Norges Opg|ör med
Danmark 1818—1819. 1. Fra TJdenrigsmlnisterlet i Stockholm
til Baron Stieineld i London. II. Fra Baron Stiemeld i London
til UdonrifTsministeriet i Stockholm. Mod af Yn/fvar Nielsen
(Christiania Videoskabs-Selskabs Forhandlingor 1881))." 1890. 77 a.

Kristiania. J. Dvbwad. Pr. 1,S5.

1468. Gustaf af Wettcrstedt. Af H. TT. [Harald Wlesélgren]. Utg. s.

85—106 af RiitorUk Tidskrift 1690.

1459. €arl XT som enskild man^ koniug och konstnlr. Af CecUim
Hfllnthf jy f. Bååth, H. 1—8. 288 8. Sthlm, Fahlorants. Pr. 60
öre häftet.

14<>0. Sveriges Ridderskaps och Adels Yapenbok. Utg. af €. A.
KHngtpor. Omfattande alla kftnda så väl Introduceraide som oin-

troducerade ätters vapen. H 5 (slut). Pol, s. 109—144 + 68.

Sthlm, Utgifvaren. Pr. 10. Kompl. 50 kr.

Se neidan »Recensioner» 1584.

1461. Seraphimerriddarelängd 1748—1890 (med blhang). 68 a. Sthlm,
V. Önihortr Pr 1

1462. Svenska Ättartal för år 1890 aisedda att utgöra tidskrift fur

svensk ^la^ tkunskap och slägtforsknlng samt slftgtbok och slägt*

kalender. [Utg. af V. Örnhny ] XV + 49fi s Sthlm, Förf. Pr. 4,50.

Inneb. bl. a. Svenska konungabasen Wasa, Pfalz-Zwelbriioken

oeh Holstein-Oottorp samt Bondefttten.
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14€8. HUtoriKke SaBiUngrer og Studier vedrörende danske Forhuld
og Fersonligheder Isaer i det 1 7 Aarhundrede. Udgivne af Holger
mhdam. Bd 1: H. 1. 192 s. Khhvii. Ga^l Pr. 3.

Inneh. bl. a. Skaaninper fru Adskillelsetlden

1464* Ootl&ndska slft^ter. Genealugiska och biugratiäka anteckniogar. Ai
Aug. Kit^erff, H. 1. 4:o. 43 i. Visbjf Nybergska bokh. Pr. 7S dre.

1465* Om »onde Jttnse Eriksens» Herkomst. Af TkUet. Utg. s. 106—
llf) af Penfonalhistoritk TidsitlHff. Anden Raekke, Bd 5 (1890).

1460. Drol^ieu Bu Jonssons (grip) härstamning. Af K. U. K. Utg.
s. af Svemka Autegra/SåUikapet» Tidtkrift. Del 2, N. 3.

(1890, Aprfiy

1407. Arfstristen iHcllaii Xils Nilssons till Traneberg och fm Inge-

gerds till Öja afkumliugar. Af (J. Djurklon. Utg. g. 1—22 af
HUtoriik Tidskrift 1890.

146& En berömt svensk slsBgt fra Nordslesvig (Rudbaik). Af A. D.
Jörgensen. Utg. 8. 264—273 af Sönderjudskt; Aarhöger 1890. Halvb. 2.

1409. Pontus De la G^rdie och hans slägt i Frankrike änder 15-
och lOOO-talen* Af F, U, WrangeL Utg. s. S53—269 af JZiMvH^A
Tidskrift 1890.

1470* Bref och dagboksanteckuiugar. Af Adolf Törnerot. Utgifna af
Siehard Jferffttröm. H. 1—2. 160 9. Sthim, FaUcranta. Fr. 1 kr.
bilftet

1471. Minne af proress<»rn Doktor Carl Johan Schlyter. Ai Th. Wi-
tén. Utg. s. 115—368 af Svenska Akademiens Handlingar från
1886. Del. 4.

1472. Vilhelm Erik Svedelius. Tal håUet vid det akademiska för-

buudets i Upsala miunesfeat den 29 mars 1890. Af S. J. Boéthim,
Utg. 8. 137—151 af Nv Svenåk TidikHft ié90.

lélH, Vilhelm Erik Svedelius. TutriKlestal i Svenska Akademien den
20 dec. 1889 af A. F. .Sander. Utg. b, 7—104 af Svenska Aka-
demiens UandliDgar från år 1886. Del. 4.

1474. Svenska Akademiens handlingar Ifrån fir 1886. Del 4. 872 a.

+ 1 pl Sthlm, Norstedt Pr. 4,76.

1475. Karl ifvarsson och luudtuuinnapartiet. Af £mil Sve/ami. 40 a.

Stlilm, Bonnier. Pr. 20 öre.

Utg. 24 häftet af Studentföninlngen Verdandis småskrifter.

1476. Jolin Ericsson. Några Minnesblad. Af O. W. Älunå. 116 s. +
17 illustrationer. 12:o. 8thlm, Bonnier, Pr. 1.

Se •nedan »Recensioner» 1687.

1477. Fnrst Bismarck och hans samtid. Monogratlsk studie. Af Otto
Sjögren. 12:o. 227 s. + I portr. Sthlm, Bonnier. Pr. 1,75.

1478. Andnusy o«h Bifnnarek. Af OU» Sjögren. Vtg. s. 198—206 af
Ur Dagens Kronila 1890.

1470. Märkvärdiga qviuuor. Af men Fries. H. 4—6 (slut), s. 193—
384. Stblm, Hlert». Pr. 80 öre häftet.

Inneh. bl. a. Hädarna de SéWgné, Maria Teresia och Kejsar-
innan Josefina.

1480. Utkant tiU Syeriges veterinärhistoria. Af Faul Reurgren.
166 s. Stblm, Looström. Pr. 5.

1481. Svenska floft:nis historia åren 1522—1684. M Axel Zeikenten,
XI + 511 s. Ötbiro, Se!i'j-n;;inTt Pr 7.

1482. Öfversigt af svenaka iurlgeus och krigsinrättuingurnes historia.
Af Miue Mankell. Det It Hednatiden oeh medeilttdeB. XIV -f

578 s + 1 karta + 8 bataljplaner. Pr. 6. MUitillittaMtnr-fdr-
eningens förl&g. <)1: I. Sthlm, Norstedt.

1483. Några historiska upplysningar oni uniformering och utred-
ning, från 1800-talet intill nuvarande tid med särskild hän-
syn till sTeaska amén« Af F, A, Sp«k. 76. s. sthlm, Fxltae.

Pr. 75 öre.
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1484. Några UBtorUka n|»plysni]iir«r aiifå«iiée \lamkm yapnen
samt skyddsvapueu, ifrån äldsta tider intill nvrarattde tid.

Af F. A.^Spak. 47 9. Sthlm, Fritze. Pr. 7ö ör^

1485* Några historiska apuljrsniugar oui fanor och ki^igsuiiisik med
slrakUd UbMjn tflf m mnska regemeiitstr^Menia. Af F, A,

Spak, 37 8. Sthlm, FiltEe. Pr. 75 öre.

1486. Bidrag till handskJulrapneiiB historia. Af 1". A. Spak. S4 8.

Sthlm. Fritze. Pr. lö öre.

1487. Syenska arméns och flottans uniformer^ jemte smSxte bistoilska

uppHatsar va. m. JI. 1—2. 4:o. 16 s. + 6 pl. Sthlm, Eklund.
Pr. 1.

1488. öfvernlgrt af hand vapnens utveckling i Sverige. Af L. U. T.

Tidander. 70 s. Linköping, Sahlatröms bokh. Pr. 1.

148II. ^erdft af STOBBba befltot&ingsTliBendets utreekling från
äldsta till nlTTarande tid. Af L, G, T. TUkmd&r, H. I. 114 s.

Motala. Gu8t. K "Rrirwun Pr. l,5o.

1490. Svensk llteralurhistoria. Af Henrik Sckäck. Bd 1. Medeltiden
och Reformationen. (4) r <'.48 s. Sthlm, Geber. Pr. 9.

1491* Krönikorna om (juslaf Vasa. Af Harald Wietelgr^n, Utg. s.

él—60 af Hutoritk Tidskri/t mo.
1492. Onkel Ådans ftMtor oeli en trjefclHIietsprocess nnder Cinstaf

IV Adolfs regering. Af <?. Frunck. Utg. s. 625—647 af mrdisk
TidtkH/t 1890.

14t>3. Stormynten i Sverige 1512—1535. a£ H. RUdebrand. Utg. s.

146—158 af VitUrketi', HigtoHe- »ek AnHqviteU^AkademUiu Md^
Hadthlad 1888.

1494. Strödda hidrag till Västerbottens äldre kulturhistoria. Af
B, W, B. [S. W. Berf/ntan]. Utg. i. 23—40 o. 107—136 af Hitio-

risk Tithkrift 1890.

1495. SamliiisTHr (111 O«tel»orjj:s historia. M WUk. Berg. III. Chri-

stine kyrkas böcker, H. 1. 1624-— 1725. V + 1*44 s. Göteb,
Wettergren & Kerber. i i 2,50.

1496. Vadstena, Omberg och Alvastra. Higtoriska och topogragska
'

aaieckaingar. Af Erik Sellin. 110 4- U) s + I karta. Vadstena,

Vlotoar JauflMn. Pr. 1,S6.

1497. Skåne og Söudei^jylland. Af J. OtUwn. Utg. a. 3S—71 af SH'
derjydéke Aarhöger 1890. Halvbind 1.

1408. Ora mantalet. Af ha hy iel ThuLm. I. Akad. afh. 132 8. Sthlm,
Norstedt. Pr. 1,.tO.

1499. .[» niförelKe emellan den borgerliga komnmnen oi?h d«»ii kyrk-
liga. Af Gabriel Thulin. ^Profföieläsning öfver fakaiteteni» ämne
d. 18 maj 1890.) 89 8. Ltind, Gleemp. Pr. 60 öre.

IftOO. Om konungens ekonomiska lagstiftning. Studie 1 svensk stats-

rätt. Af Gabriel Thulin. 260 s T/imd, 0)eoru^. Pr. 4.

1501. Om Kongl. Maj:ts rätt i fråga oni iit^dsättmug af tullbevill-

ningsafgifter. Af Vtear AléiL 86 a. Sthlm, Norstedt. Pr. 50 öre.

160& Studier rörande ministeransvarigheten. Af Ttudolf Kjellén.

I och IL Akad. afh. 226 s. Upsnla, Lundequiatska bokh. Pr. 3,Sft.

UOt. Prins eller enskUd Mänt Några ord i en staUrittsUg tviste-

fråga. Af Rudolf KjelUn, Utg. s. 46—69 af Ny Stentk TUkkHft
t8M.

1504. Om konungens sanktionsrätt vid ioi äiidring eller upphäfvande
af statens ordinarie inkomster. Af K. 0. Lamdgrt». Akad. afh.

70 8. Dpsalä. Luudeqvistska bokh. Pr. 1,50.

1505. Handbok i Statskunskap. Af IF. £, Svedeliu», 2 uppl. om-
arbetad af J. F^. NyitrSm. Del 4: Afd. 1. 224 b. Upsala, W.
Scbultz Pr. 2.50.

H06. >ya världens sista monarkL Af Emil Sventén, Utg. s. 1—20
af Gordisk Tidåkri ft 1890.
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IW* MedaelHiiUeu Ar&u Sveuttka BiksarkiTeU UtgifnA af C. T. OdJ^
ner. XIY. t. 349—itS. Btbim, Nontedt. Pf. 1.

1608. Bidrag till BlkKarkivetH äldre historia. T7tg. s. 366—376 af
MfiJdelandi'n från Sremthn Rihsarhivft . XIV

loOU. i* örteckiiiug ufrer i Rikiiarehivet rurvarude Ministerlella haiid>

liugar: X. Turclc»; Blhang till Tnrclca: Transsylvanica. MoldaVO-
Valachica. Tatariea. Tripolitana, Tunisica, Al^erit a. XI. Maroc-
oana: Bibang till Polonica och Mascovitica: Uusacica. Utg. s.

411- 4S2 af Medd&landen från Sventku MiksarHvet. XIT.
1610. Kongh Bibliotekets Hajidliii^^ar. 13. 12 - 12!>—218 s. Pr. 1.

Inneh. åraberftttelse samt »Berättelsftr om Sveriges Krig». 2.

Itiö5~167y
lUL STerigC)^ olTeiitligra bibliotek. St(j< kholm. Upsala. Lund. Oöte-

borg. A ' - ^ions-katalon; 4. 1SR9. Utg. af Konel. ^'Ibriotelcet penom
IS. W. JJahlyren. Vill + 384 s. Sthlm, Kongl. biblioteket. Pr. I.

1512* Heddelelaer f^a Krlfsarklvenie* Udgivae af Generalstaben.
B.l. i: H. G. 46 s. Kbhvii. f^vldeiidal. Pr. 7/i öre.

1518. Om italienska arkiv oelt bibliotek. Några anteckningar från

en resa 1889 1890. Af Elof Tegnér. Utg. s. 281—312 af Äuf<*n>Ä;

Tidskrift W90.
Iblé. Fnrtcckiiinq" nfver Acta Sveclea i >A Collection of the State

Papers of John Thurloe». Af Kristian SetterwaU. 24 s. Sthlm,
Norstedt. Pr. 1. Medföljer Historisk Tidskrift 1890.

1U5. Bidragr till en gotländsk bibllogndl. Af W. MéUr. (2) +
nr. H. fthlm, r.onströin Pr 3.

1516* Judaniet» gamla hi»»toria. Af Flaviu» Joteju». ufv. efter en
engelsk edition. H. 2—9, s. 97—864. Sthlm, G. Fredengren. Pr. 1
kr h;iftr>t

1517. kyrkoliintoria i sammandrag. Af RudoLf Sohm. öf v. från 5:te

tillftkta t3rska oppltn af A. Pemholm. 228 s. Stblm, C. A. V.
Ltinil h(»Im.

1518. Handbok i k.rrliohistorieii. Af C. A. ComeHui, 3:e iippl. VIII
+ 381 8. Upsala, W. Schulta. Pr. 4.

KrittnA kyrkans historia. Af C. A. Cornellux. Del. 3: Kyrkans
historia under förra hälften af niedeUicleii. -M:^ s. Sthlm. Nor-
stedt. Pr. 2^26. Del. 4: Kyrkans historia under senare hälften af
medeltiden. 844 s. Pr. 8,60. Del. 5: Kaformattons^tldefaTarfTet.

2öo s Pr 2.75

1$20. Bidrag till svenslja Utur^rions historia. Af Osrfrr nncnxd. I.

Historisk belysning af Iu2H års baudbok. Originaltexten jemte
knltarhistorislca noter och bilagor. II. Det svenska högmesso*
ritualctf* hicitoria intill 1614. H. 1. I, 137». H: H. 1, 64 s. Dpsala,
XiUndeqvistska bokh. Pr. tills. 8.

IMl. (hn Åntolae Amaalds Mh BlaiBe Paseala aioralteologlsia
strid med Jesuiterna af /. Berggren, H. 1. 74 s. Upsala,
Lnndeqaistka bokh. Pr. 1.

1522. Oammalkatolicismen och detss ledande män i £urupus roman-
ska länder. Af K. M. TJkerdén. Utg. s. 88^42, 329- 862, 421-480
af Fhr^l' TUhlirlft tSHO. Bd. 1.

152S. Nordiskt fomtldslif. Af A. U. Mdåth, IV -r 241 s. Sthlm,
Pahlcrantc. Pr. 8^6.

1S84. En svensk koppantlekare pfi 1600-talet (Jeremlas Falek). Af
6^. Upmnrk. Utg. s. 122—130 af N'ordUli Tidskri/t 1890.

Hedliuger. Ett bidrag till frihetstidens konsthistoria. Af Karl
Warhnrg. (Sartryok nr Göteborgs K. Vet. o. Vitt 8ainb. Handl.)
VIII ^ 182 8. + 4 pl riöteb D F. Bonnier. Pr. 8.

Se nedan >Rece&8ioner> 1593.

1626. De finska klostrens lilstorla af K. Q, Zeinherg.
Skrifter utgifna af Svenska LiteratnnåUskapat i Finland. 14.

VIII + 609 s. Helsingfors. Pr. 4.
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1^. Utdrag ur Åbo stads dombok l^—iHU. Utgiina af tieorffe

6franfeU. Bidrag till Åbo stads historia. Utgifna pk föranstal'
tände af bestyreisen fur Åbo stads historiska museum. Ser It

Del. 6. {"2) + 292 s Helsingfors.

1528. Uebiugfors stads historia från 1640 till Stora Ofredeu. Af
Ih4k EhrttrSm. Skrifter ntgifna af Svenska Literatnrsållskapet i

Finland. 15. III ^ 171 s. Helsingfors. Pr. 3,60.

1529, Historiska sauiliugai' (Uistorialii^ia kokoeliuia). Haudliugar
till belysande af flnska kyrtans Men. II. Af J. A. Ceåer-
berg. (4) ^ 314 s. Turku (Åbo). Pr. 6 mk.

Dessa hatidlingar angå slutet af det sjnttonde och början af
det adertoude seklet.

1580* Åbo i genealogiskt bSiiseende på 1600- ocli börjuu af nOO*
talen. Af Tor Oarptlan. Västra Finland (Länsl-Snomi.) III. III

+ 183 S. l\f\^h^tlf>^r< Vv •_> !V,

1531. De YÄstfiu^ku imlioueruu l(iéO—1722. Ai George GranfeU. Väst-
finska afdelningens historia. I. Yftstra Finland (Länsi-Suomt). 1.

96 8. Helsingfors, l^r. 1 m.

1&82. Medicinens Studium vid ibo Tnivorsitet. Af L. ir. Fagn-hixd
och Robert Tiyergtedt. Skrifter utgifna a£ Svenska Llteratursäll-
sk:ij)i?t i Finland. 16. 216 s. Helsingfor.s. Pr. 3.

168a« En blick på det ftnska univ( rsitetets historia. Af M. G. Sehy
bergaon. Utg. s. 161—176 af Fimk Tidiiri/t l&VO, Bd. 2.

1584. Åniieekiiiiigar om SaTolax fotjägareregemente. Af E. S. Tiger-

*tedt. Utg. s. 1 12 :if Finsk Militärtidtkrift ISVO.

1685* Haapaniemi kri^^sskola 1780 -ISOS. Af £. S. Tigerttedt. Utg.
S. 151—163 af Ftn»k MiiitärtidskHft 1890.

1588* Ur Finlands historia. Publikationer ur de Alopniska pappren.
Red!p'»rade af Ad. Neoviu». H. 1~4. 886 a. Borgå, W. Söder-
ström. Pr. 1 m. 75 p. häftet.

1587» Finlands fSrening med ryska riket. Med anledning af K. Or-
dins arbete > Fin lan ds underkafrande». Af J{^. Mich, DanieUM.
196 s. Borpå. W. Söderatröm. Pr. 3,76.

Se nedau »Kecensiouer» li>97.

1588. Står Finlanås rätt i strid med Rysslands n>rdeU Ett inlägg

i tidens fr&gor. Af L. MMhelin. 55 s. Helsingfors. G. W. Edlnnd.
Pr. 76 öre.

1588* T?ftnne pvblUuitloner om FlniandB lagar och politiska stlll-

nin^'. Af E, Sehyhergåon, Utg. s. 844—864 af FvMå TiåOtrift
tRUo. Hd. 2.

1&40. Fiuska historiens förstling. (En rirakrönika af Laurentius Petri

Aboicns.) Af S. Utg. s. 3.3—42 af »Till universitetets års
minnev Festskrift utgifven af västfinska afdelnio^' Helsingfors.

lo41. Voltaire som Peter den Stores historieskrifyare. Af J. IK
Bvnimfu. Akad. afh. <1> + 61 s. Vtborg.

1548* Kuvaiis Fnkerlnmaan oloista niotsinrallnn aikann. I. (Inger-

roanland under svenskt välde.) Af O. A. Fort»tröm. Akad. afh.

VIII - 143 + (1) 8. Sortavalassa (Sordavala).

1548. Omndrlss der Geschiehte LiT*^ Est- nnd Kurlands von L. Ar-
hvtotr. 2:te Anfl. (3) + 204 8. 1 Karte Q. 1 Lichtdmqktafel.
Mitau. Behres Verlag.

1544» Das estlindlseke Oberlandgeriobt und Präjudicate dosselben
von Mitto des 17. bis Anfang: des 18. Jalirlinnderts. Von Tf

Greiffenhagen. Utg. s. 488 -514 o. 612—621 af BaltUche MonaU
»chHft. Bd 37 (1890).

1545« Alte Rnssische Urkunden dlo im Sovaler SladtarehlT anfbe*
wakrt werden 1S02-1689. Hernnsgegeben Ton G. ten Hantm*
(På ryska ocU tyska.; 69 s. Beval.
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1&46. Die livländiHche OeHchiehttilUeratur iui Jahre 1880. Vod
Arthur Poelchan. 102 (I) 8. Kifra, N. Kymrael.

ll»47« UnderKOkuingar i Lyfii rks och DaiizigK arkiv r{(raiide Ostor-
lydproTliiKerna. Af ^i . Fonttén, I Jumal Ministerstva NarodtMgo
Protriefjttjenia I890y Augusti.
HelbregdagrOrelse i forntiden. En kulturbild från Hellaa. Af
Sam Wulr (jtg. 8. 21 14 af AVmv//,/ Tidtkri/t 189t>

1549. ThomaM Kaiitzow iiud Heine rumiuersehe Chrouik. Af Fr,
Groenuall. (Akad. afb. Land). 97 + (1) a. + 1 Kaca. Sietttn.

1&60. Engrlands historia i adcrtondo åi Iiundradet. Af William
Edward Hartpule Lecky. Öfv. af G. Elmqvist. H. 38. 96 a.

Sthlm, Fritze. Pr. 1.

Studier i franska reTolutionens historia. Af AMf Medin. L
Hahhandiiäfrfntyret. Granskning af den fjängse sägnen. Med en
afblldninc af balsbandet. 252 + (1) a. 8thlm, Frltze. Pr. 3,25.

MftdMiiOltelle de SombrratL Bn ISgnsftgen i franska revolutlO'
neus historia. Åt AéMf Hedin. Utg. 8. 1—82 af Ur Déigen» KHf'
nika l&yo.

l>en stora franska revolutionen. Af Otto r. Zweighergk. 48 s.

Sthlm, Bonnier. Pr. 2» öre.

Utg. 22 häftet af StudcTitföreniiifren Verdandis småskrifter,

looé. Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifyet i dess utveck-
ling, sjsteraattsk framst&Uning af ciTilitattonens gång o. a. t. (Be
N. S7(;. lUlO, 1125 o. 1312). Af Antm Nygtr&m. Del. 6: H-fi-^lS.
Sthlm, Looström. Pr. 50 öre häftet.

Reoensioner,

1665* Om Erik Skjuta II. Kritiska studier i garomalsvensk etatsrätt. Af
Mudolf ÅJeiien. (Se N. 1179). Kec. i HiåterUk TidåhHft 1890, e.

7-12 af Ehd. [E. Hildebrand].
15M» Kegistrum £cclesi» Aboensis elU^r Åbo domkyrkas STartbok^

med tilläg«r ur 'Skoklosters Codex aboeusLs i tryck utgifven af
Finlands statsarkiv genom Jieinh. Hauten. {&e N. 1382.) Rec i

IHntk TidtkH/t 1890. Bd. 8, «. 464—46« af M. B. 8.

IW. IMe Becesse und audere Akten der Hansetage von 1256—1430.
Bd. 6. (Se N. 1357.) Rec i Hixtorhchs Zeittchrift. Bd. 66,8 590.

af Mkgf; i JAterari$che$ Centralblatt 1890, 8. 269—270.

1558» Liv-, Est- und Cnrländisehes Urknndenbnch. Bd. 9. 1436—
1443. (Se N. 1381.) liac i Literariehei CentralbUM 1890, B. 1499—
1500 af A. —L.

1559. HaageroMMe tob 1477--15SO, Bearbeitet von DitMch Sekäftr,
Bd 4 ( S ö N. 1886.) Bec 1 LUerariåchei CemtnUHatt 1890, s. 967--
968 af K. ~L.

1560. Libri memoriales capituli Luudeusls. (Se N. 630 o. 1187.) Rec.
i Literarischet Centralblatt 1890, : 1797—1798.

1561» Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till

statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1681—1718. Del. 1:

H. 1 (16S1—1544). Med nnderstöd af sUtsmedel ntg. af Awtf
Hadehrand och Oscar Alin. Del. 1: H. 2(1544—1660). Med under-
stöd af statsmedel utg. af Emil Hildebrand. Sthln>. Norstedt
1867—188». (Se N. 928, 1012, 1047 o. 1136.) Rec. i Hutoriåcke
ZeiMkrift. Bd. 64, 8. 660—668 af F. AmMm.

1562. Sverges traktater med frftmmande makter .... itgifna af

O. S. Hj/dberg. Del. 4: 3—4 (1661—1671). (Se N. 1046 o, 1127.)

Beo. i SitUriieie geUuikHfb. Bd. 64, a. 869—660 af F. AmJkeim.
VM* Kalmarkrigen. Et Bidrag til de nordiske Rigers Krigshistorie.

Efter trykte og utrykte Kilder. Al Axel Lar$en. (Se N. 1196).
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Bec. i K, Kri§tvéteiuiap9'Akademi»HS JUndHn^r oeh TiåtkHft.
1890, nov.; i Norduk Tidskrift i$90, s. 672—674 af Per Sondén.

Va/Mm Israel Hoppens HnrggrAten zn Elbing Oeschiehte deg ersteii

schwediseh-polnisehen Krieges in Preussen. Herausgegeben
Ton Hf. Toeppen. (Se K. 1059 o. 1188.) Rec. { HUtorUk TidihHJt
1890, s. 18—16 af Per Sondén.

IhKUL Syeriges och Hollaiidg diplomatiska förbiudt Iser 1621—1630.
Rec. i Mlttheilungen de» Instituts fur oesterreichiscke Geschicht$-

fnrBokung. Bd. 11, s. 188 af Dietr^h Sehåfer.

1666. Die Gefechte bei Sti iiiaa a. d. Oder vom S9 August bis 4
September 1632. V.n F. Täglichsheck. (S. N. 1863). Beo.lZtt«-
rarischfis Centrtdblatt 1890^ S. Ul—112.

16<I7« Btk8kui8lereB Axel Oxenstleriuifl tkiifler o«h brefVexllBg.
Ulg. af K. Vitt. Hiat. och Ant. Akademien. Afd. 1 : 1 o. Afd 2 1.

(Se N. 1056 o. 1320.) Rec. i Rerue dliistoire diplomatique 1890,

8. 296—296 af A. O.; i Mittheilungen des InstitutsfUr oesterreichiscke

GeschichtsfortekiHrng. Bd. 11, ». 181—183 af Vietrich Schäfer.
Bie Yerhaiidlunffen Scliwedens nnd seiuer Terbiindeten mit
Wallensteiu und dem Kaiser von 1631—16d4. Von Georg
Irmer. Th. 8. 1683. (Se N. 1368.) Rec. i IMtrnritehe* Centraiblatt

1890, 9. 680—581.
Eiclistätt im Seiiwedenkriege. Tagebuch der Augustiner-uonDc
Clara Stniger ttber die Kriegsjahre 1631—1660. (Se N. 1200.) Rec.
i Historische Zeittchrift. Bd. 64, 8. 333 af Emtt Fiaeher\ 1 Idtera'
risrhis Centralhlatf 1890, s. 866— S")?.

1570. Erik Oxenstierna. Biografisk studie af Ellen Frie*. (Se N.

1214.) Rec. 1 Historisk Tidskrift 1890, s. 1—7 af S. Bergh.
Riksrådet grefve A. J. vou Hiipkens skrifter, samlnrle och i

nrval utgifoa af C SUfverstolpe I. (8e N. 1440.) ^^a. i Historisk

ndiknft 1990 B. 17—88 af X. D. O. [L. De Gaerl' i Nw^åiék Tid-
skrift 1890, 8. 368- 870 al Per Sendén; i Ny Stetitk TiétkHft tSW,
s. 501—507 af S. J. B.

Sm&rre skrifter rörande sjuttonhundratalets historia. Af Carl
ffvttaf MtUmttröm. (Se N. 1242 o. 1331.) Rec. i Fintk TidskHft ,

1890. Rd. 1, s. 3U af V rr s
1578* Om svenska riksdagen^ dess sawmausättuiug och verksauilieti»-

former 1778—1809, Akad, »fb. Af VUhelm Veuherg. (Se N.
1843.) Rec. i Htetårith Tidikrift 1890, s. 78—76 af L, 8. {L.

Sta rfnni/'}.

167é. Ittiuåriga minnen. Al A, S. (Se N. 1453.) Rec. i Finsk TidskHft
1S9&. Bd. 8, B. 466 af M. ff. 8.

1S76» Till historien om statshvaifiuiii^reii i Sverige 1809. Akad afb.

Af Ma;piu.<( Sandegren. (8o N 1151. ) KeoA HiiUriåk TiåUkrift 1890,

8. 76—84 af O. V. \_0. Varenins].

1576» Frederik den fettes fortrolige Dr^vTexUng m%å Norge I Aaret
1809. Udgivcn af Carl Th. Sörensen. (Se N. 1848.) Bec. i SiHo-
ruk Tidikrift 1890. s. 33--37 Nils Hiijer.

1577. Den STensk-norsia vnloneii. Uppsataei och aktetjcken. Ut<
gifna af Oscar Alin. (Se N. 1255 o. 1336.) Bec. i ATy S9entk Tid-
skrift /vfM. s '2r,H 27:{ af R. M TI

1578. Fråu Jeau iieruudotte^s uugdoui. Hiogratisk sklzz af i-'. U. Wran'
pel. (Se N. 1860.) Bec. i HigtorUk lidikHft 1890^ 8. 40—48 af

Bffh. [S. Bergh].

1679. Marskalk Bernadotte. SklldriQgar ur baus lif och hans tid

1763—1810. Af Antm Blomberg. (Se N. 1093 o. 1341.) Bec. t

Hhtorisrfu- Zritxchrin iM *8. 563—564 af F. Arnheim.
loSO. De.sirée, reiue de Suijde et de Norvege par le baron Hochschilä.

(Se N. 1094 o. 1342.) Rec i Historisk Tidskrift 1890. s. 42 - 43 af

Bgh. 18. Bergk}.
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1581. Antoeknln^nr oek MdmieB af Hans Oabrlel Trolle-Waeht-
lliebter. I urval ordnatle och uteifna !if Elof Tegnér. (Se N.
1270 o. Våii.) Rec. i Iiistori$k Tidskrift 1890, s. 00—63; i Finsk
ndthHft 1890. Bd. 2, 8. 224- 226 af M. (r. S.

1582« (;rer Herman Wedel Jarlnberg og hans samtid 1779—1840»
Af Yngvar Xielien. (Se N. D71, lODÖ o. 1344.) Rec I Fimh Tid- '

fkrift 1800. Bd. 1, s. 229—232 af M. O. S.
1S88. S. Bartlieleni) under STenskt Tllde. Af E. O. S. HS0tir8m.

(Se N m--) Ree. i SiitarUcke ZeHUöhrift, Bd. 64, t. 664-566
af F. Arnheim.

1&84* Sveriges Ridderskaps och Adels vapenbok, utgifven af Carl
Arvid Kling»por. (Se N. ]4r.(t 1 Uec. i HUtorUk Tidtkrifb 1890yB.
22 24 :if —r*e~. [C. Silfrfrgtplpt'].

lotto. Svenska ättartal för år afeedda att utgöra tidskrift för
svensk slägtktinakap. Rec. I Jfistoriik Tldikrift 1890^ 8. 24

—

27 af

15S6« Anteckningar om mitt lörfliitna lil. Af Wilhelm Erik Srede-
Hut. (Se N. 1272.) Rec. i Hutorisk Tidåhrift IbilU, s. 44 40; i

.Vy Sven$h Tidskrift 1S90, s. 274—294 af N. P. ().: i Finsk Tid-
skri/t WHO. Bd. 2. 9. 300 -.802 af M, &. 8.; i Nwdisk Tidakrift
1890, a. 272—278 af P. A. Gödeoke.
John Erlesson. Af O. W Alnnd. (Se N. 1476.) Rec. i Fimh
Tidskrift 1890. T! ! "2. - if T' 7/ v

I^. Svenska akademiens handlingar fi*ån år 188B. Del. 3. (Se

N. 1269.) Rec. i Fitisk TidskHft 1890. Bd. 2, s. 59—61 af f. G E.

1589« Doennients recneillis de diJTérentefl archiTet (1648—1886). Par
B I Se N. 1356.) Rec. I Revue d'hUMre diplomatique 1890, 8. 296
af A. G.

1590. Blbllotkeea HIstorlea Sneo4lofUea. Af C. B. Warmhöltz. Re-
gister. Uppr. af Aksel Andertsm. Rec. i HittorUeke ZeiUekrift.
Bd. 64 9. 568- 550 af F. Arnheim.

1591. Nya italienska bidraur till Kristina-iitteratui en. Rec. i HiHo-
riih Ti(hsh-r'ift hsy,j, OT— 72 af /',

1592* Bidrag till Södermanlands äldre knlturliistoria på appdrag af

Södermanlands formlnnesföiening utg. a£ Joh. IVaklJitk. H. 6—7.

Rec. i Histeriik TtdåkHft 1890, a. 88—39 af K. G. Grandintm,
1598* Hedlinger. Ett bidrag till frihetstidens konsthi.storia. Af Karl

Warhvrfj. (Se 1526.) Rec. i Norduk Tidsbri/t 1890, 8. 696—698
af G. Götk€.

1594, Ffnlands historia. Af jtf. G. Schyherpåw. (8eN. 1002, 1107, 1291
. o. 1340.) Rec i Hi.^tnrii^J,- Thhknft t8'>n, s. 51—59 af L. H—r.

IL. Helander^; i Historische Zeitsckrift. Bd. 64, a. 666—667 af

F ATiihsxtii

1596. Helsingfors stads liistoria från 1640 till Stora Oftreden. Af
A'. £hr.^tn,m. (Se N. 1528.) Rec i Ftmk ndtkrift 1890, Bd. 2.

8. 141— 143 a£ U.H—n.
U9«. Kyrkorådeto 1 Åbo protokoll 1076—1989» Utg. af C. «. Bom-

dorff, (Se N. imVa). Bec. i Fiiuk Tidskrift 1890. Bd. 1, 8. 232
af T. C.

1597. Finlands f9renin|r rjska riket* Af Jah. JStoå. Dtnt^Uon,
(Se N. 1637.) Rec. i Finék lidékrift 1890, Bd. 2, 8. 868—378
af L .V.

1598. Akter ocli bref till baltiska frågans historia under 16:de och
17:de seklen. Af 60org Forttén. (Se N. 137^) Rec I FM Tid»

ikrlft IbOO. Bd. 1, a. 388 390 af Georg Fraser; i Histwiséks
Zeitsohrift. Bd. 64, s. 379—382 af Schiemunn.

1699. ]>en franska r^rolnttonen, dess orsaker oeh Inre kfatoria.
< Af $. J. Boiifh>v. (Se N. 1005 o. 1164.) Rec i Fmsk Tidskrift

1890. Bd. 1, s. 151 -162 af M. G. 8.
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12.

BibUografl 189L
(Upprättad af ErlstlaxL Setterwall.)

Tillägg till 1889.

1600. Kalender öfver adeliga, friherrliga och grefliga ätten Stackelbng.
Utg. af Magnus Stackelberg, 3 -t- 73 s. Helsingfois.

TillägST tm 1S90.

1601. ^opcTeui), r. B., ApxHBHUH saHHriH bt» lln6evA h S^BKHrk no
ucTopiii öajiTifiCKaro Boupoca. [Arkivaliska studier i JL&beck och
Danzig angående den baltiska frågans liistoria ]

^Kypuaai» MuHHCTepcTBa uapo;iHaro upocBtiueHiA. MacTb 270:

Ota. Ip s. 291^^81.

1602. '.lAékf C^nttftT. Die Btadt L5bau mit BerQcksichtigung des Ländes
Ldbau. Die Kriege Schwedens mil Polen

Zcitschrift des historischen Vereins för den J&eg.-Bezirk Marienwerder.

H. 25 (1890), 8, 95—98.

1603. ©Indely, Åntun^ Die Maritimen Pläne der Habsbur^cr und die

Antheilname Kaisers Ferdinand II ani Polniach-Sciiwediscbea
Kriege während der Julire ll)"27—20. Ein Beitras" zur Geschichte
des dreisaigiähiigen Krieges. 54 s. 4:o. Wien, iT. Tempsky.

Dentrtchnftea der KaitarSaekem Akademie d«r Winaiiohaften in Wien
pkU<Moplii«ch-historlic]ie Öttue. Bd 89: 4.

1604. Fraser, William^ The Melvilles earls of Melville and thc Leslies

earls of Leven. Vol. 1-3 Edin^jrburgh. 1: VIII + 452 B.; 2:

XXXIV + 348 8.; LVIU + 334 s. 4:o. Flera portr.

Br^ frtn Gnstaf II Adolf till James, marquis of Hamilton ock från

Azd Oxenttioma till Alezuder Leilie, earl of Leven.

1605. Einert, E., Arnstadt in den Zeiten des dreissigiährigen E[rieges.

3. (Schhiss.)

ZeiiHclifitt dea Vereins fiir Thuringiache Gesckiclite ond Aitertbums-

knndtt. Nene Folge. Bd 7 (1890), 67—172.

1606. Selunidt, Rudolf, Ein Kalvinist als kaiscrlicher Fcldmarschall
iiii dreissigjährigen Kriege. [|Peter Melander.] (Se N:o 1682.)

41 8. 4:o. Berlin, Gaertuer.
Wiasensehafkliohe Beilige ZmnProgiamm derSopkieneeknle. Oitran 1890.
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120 BIBUOORAFI 1891

1607. Stffre, C, Briefe des oBnabr&ckschen BfirgermeTsteTe G. Schepe-
ler inis ^liinster iiii Jalirc; \i'A7.

Mittheilungen des Vereins fur Geschichte and Landeskunde von OsM-
bruck. »Historificher Vercin». Bd 15 (1890), s. 308—339.

Beifo afveii ST«rigeg forhUlande till Osnftbräck.

1606. Briefwechsel Joh. Balthnsar Scliupp's mit dem land^^rafon Johann
von Hpssoh zu Braubach auf der Zeit seiner Betheili^ng als

Gesandter an den FriedenBveibandlungcn zu Osnabriick und Miin-
ster im Jahre 1648. Mitgretheilt von WUhelm Nébd.

Mittheilungen des Olx-rhesgisclieii GciehlehtiTereia im OicSMIl. Neil«

Folge. Bd 2 (1890), g. 49—94.

1600. BamOH-Coelho, José, Ilislonu do Infnnte D. Duarte irmuo de el-rei

D. Joäo IV. T. 1. XXI + 740 + (1) a. + 1 portr. + pl. T. 2.

898 -I- (1) B. -1-1 portr. + pl. Lisboa 1880—90.
Berfir drottning Chrigtitias histoiia.

Se nednn »lUn-ensioner » 1K8G.

1610. Lcltrea du Cardinal Mazarin pendant son ministeTC. recueillies

et publiées par Ä. Chéruel. T. 6. Septembre 1(>53—Juin 1655.

XIV + (1) + 766 8. 4:o. Paiu.

1611. GenerallieuU naiit Jiireen Bjelkcs Sclvbiografi, Udgiven for förste

Gang af J. A. FHdencia. XXV + 200 B. + 1 portr. Kjöben-
havn, Pbilipsen. Pr. 3,76.

BerSr kriget mdlan Sverige ock DaamKrk 1657—1658; 1656—16<K>.

Se nedan xReceneioaer» 1890.

1612. Wolff, A., Flensburg in der KrieffBjahren 1(557—1660.
Zeitflchrift der Gesellschnft fär Si^eswig-Holetem-LanenbargiMhe Ge-

Bchirhte Rd 20, s. 81—130.

1613. f^riese^ Karl^ Uber den äusseren Gang der Verhandlungeu beim
Frieden yon Oliva. Iiiaufi;aral-DlaBertatioii. 64 ^ (1) s. + 2 pl. ^-

(1)8. Kiel.

1614 Dhs »Privilegium Karl XI. auf Kelchs Obronik» gegeben zu
Stockbolm nm 31 Mai 1694.

Rig. Stndthl. 1800. N:o 37.

1615. BacKaKOB-b, B., CtsepHaa HOöna 1700—1721 rr. Kannaiiia ott»

rpoina }io nojiTattbi 1706—1709 rr. KpHTHfco-HerojyitHeeRoe Hscjrkno-
luiiiie, [Nordiska kri^rot 1700— 17'il. Fälttåget frun Grodno till

Foltava 1706-170U. Kritiak-historisk uuderadkuing.J Bun. I.

264 s. C-nerepÖ.

1616. Zum 100. Gedenktage der Seescblacbt bei Reval.
Nene Dörpt Ztg. 1890. N») 102.

1617. Mémoires du duc Des Gare publiés par son neveia le duc Des
Cars. Avoc une introduction cl dos notes par le comte Henri
de L'Épinoi8. T. 1: XXIV ^ 'm s. + 1 portr, T. 2 : 433 a. + 1

portr. Paris, Pion.
Doc De8 Cars lomna? en ekildring af mnrdet p& Onetaf Hl.
Si* nedan N:o 172.'{ o. »Hpcensioner» 1899.

1618. Bandet, Ernest, Histoire de Témigration. Coblent?: 1789-1793.

D^aprés des documents inédits. Suivi de lettres du comte de
Proyence, da comte d^Artois, de Goatave III, dn comte de Ga-
lonnc, du marécbal de Castrie, dii baron Breteuil publiées pour
la premiére fois. IX + 3ö2 8. Paris, Kolb.

Se nedan N:o 1723.

1619. Mellin, Peter Erich, Vcrscbwörung und Mordattentat gegen
GuBtay III. KSnig Ton Scbweden. Nach Arkivuxkunden und
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BIBLIOOBAFI 1091. 121

anderen Quollen dargestcllt. (1) -f 171 s. StLlm, Bla;del. [Tryckt
i Gotha.]

1620. HedTflgr EUtsbet Charlotta^ Une correBpondaiice inédite d^Hed-
wige-Charlottc rtiue de Siude publ. par [Helene HcdwigJ (7(MW-

tessr Tn))iass)K(i, nér Kffnrkotrström (Edvigr Fcrfii)

Hcvue liiu rnatioiiak'. Aiinée 7. T. 26 (18;io), 8. 5

—

'24, 2i2.

1620V|. EdJholm^ £ric^ Några minnen från 1813 års krig.

Tiaskrife i Hilitir Hdiovård 1890, «. 287 - 258.

1681. BepeiiATC-b, B., rocy,mpcTBeHHoe xosnflcTBO HlBeniii. [Sveriges
BtatBhueh&Uaing.J HaoTb I. 861 e. C-nereiKl.

16S8. Bidrag till kännedomen af vårt land, samlade och utgi^aa af K,
G. Leinberg. 5. VIII + '2^ s .lyväakylä, Länkelås.

Hnn(llingnma röra tiden lööG— 1790.

1623. Hjelt. £dY*« Den kemiska inBlitulionen vid det finska univer-
sitetet 1761—1890. (3) + 69 8. + 2 pl. 4:o. BelsiiigforB.

1624. Liljenstrand, Axel. JtiridikenB studium vid Åbo Universitet.

Med en bli( k ]ki den akademiska jurisdiktionen och ekonomin.
91 •( (^) P. Hrlsin.irfors.

Slirifter utgifna »t" Svciiskn Litcraturtsälliikapct i Finland. 17.

1625. Lagus^ JUh», Åbo akademis studentmatrikel. 2. s. 107 333.

HelBingfon.
Skrifter ulgifiia at Svenska LiteratnnillakA]^ i Finland. Ils 2.

1626. Cajander, K. A., Tavasthandeln och Nystad. 84 s. Nystad.
Se nedsB > Recen8ioner> 1925.

I626V2. Några medJilimdcn om Viborgs sloll under Vasakonungarna.
Sauimanstälda ur slottetft räkenskapsböcker och ur tryckta
käUor. Af A, JET

Kaukomieli, Viborgaka afdelningeni albam 1890, a. 1—88.

1687. Löi^ iH of Hanar, C* Ton, Die Deutsch-Ordensburg Trikaten in
Livlaiul

Sitzangsberichtc d«r Gesellschaft fur Geschichte and AUerthumskande
der Ottseeprovinzen Rawland ani dem Jahre 1890, a. 87—60.

1628. Theuenmg und Hungersnoth in Lieffland [1601 nåd 1697].
Big. Stadtbl. 1890. Nk> 85.

1629. Ueber den Mordbrand in Riga im Mai 1677.

Rig Stndtbl. 1«90. N:o 38.

1630. Transehe-Roseneck, Astaf von, Gutabcrr uml Baner in Livland
im 17. und lÖ. Jahrhundert. Mit 3 historischcn und etbnograph.
Karten. XII 4- 266 s. Strassburg i E., Trilbner.

Se nedan »Recensioner» 1981.

1681. Hjärne, Harald, Rysslands orienlpolitik och Sverige.
Nv Svci.hIc Tidslcrift 1890, ». 613— 578,

1632. Jforelius, K., De svenska lutherska församlingarnas och sven-
skames historia i Amerika. Ett bidrag. VUf + 871 b. Rock
Island, Lutheran Augustana book concem.

1633. The Records of Holy Trinitv (Old Swedes) Church, Wilmington,
Del, from 1697—to 1773. Translatod from t hc original Swedieh
by Horace Burr. with an abstract of th© £nglish lecords from
1773 to 1810. 772 s. Wilmington, Del.

Papers of the Hiatorical Soet^ of Delawere. 9.
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1891.

1634. Iffistorisk Tidskrift utgtfren af Svenaka Historiska FSreniiigeii
irenom E. Hildebrand. Årg. 11, 1891. 872 + 94 + (3) s. + Bilagor.
Sthlin. Pr. för medlemmar 5 kr.

Innehåll:
Hainniiirski öld, A., Om Tordenskjold ocli svenskame. 4—6.

Nordwnll, .1. E., Sverige ocli Ryssland efter freden i Karrlis. 3. 1.

Djurklou, G., Svenska sliikter med sparren dfver ett blad till

skdldemSike.
Bergman, E. W., Anteckningar om Lappmarken, särskildt med

hänseende till kristfnflonions; införanan därstädes.

Boethius, S. I., Nu^jra anniärkiiingar om uppkomsten och ka-
raktcren af frilicistidcTiK förfatliiin^.

Schiick, IT., Våra äldsta historiska folkvisor.

Hammarskjöld, A., Svenska tiottan under Vasakonungarne.
StTÖdda medelanden och aktstycken.
Ofversigter oeh granskningar.

1635. Historisk Tidsskiift udgivet af den norske historiske Förening.
Tredje Raskke. Bd 2: H. 2, s. 101—212.

1686. Hi^^lorisk Tidsskrift, SJ( tto Rwkke, udgivct af den danske histo-

riske Förening ved dens Bestyrelse. Kedigeret af C. F. Bricka.
Föreningens Sekretnr. Bd 8: H. 1, s. 1—286. Bd 8: H. 2; s. 237—476.

1687. Erdnaan, AxaI^ Om folknamnen G5tar och Goter.
AatiqTartak Tidskrift fdr Sverige. D. 11: H. 4 {mi), s. 1—34.

1688. Keary, C. F., The Vikings in Western Christendom. A. D. 789
to A. D. m. XV + 511 8. + 1 kart*. London, Fisher Unwin.

16S9. Hildebrand, Hans, S:t Sigfrid orh hans mission.
Historisk Tidskrift 1«91, s. 73—8^.

1640. Uauherg. f*. GuUands Myntvseseu. 72 s. Kjöbenhavn, Gylden-
dalske. Pr. 8,S5.

Aarb. fw nord. OIdk. og Hiitorief 1891.

1641. Bygdén, LeonArd^ Om ursprunget till den historiska mythen om
Fale Bnrp.

Snmliiren 1890, a. 43—75.

1642. Hanseakten aus England 1275 bis 1412. Bearbeitet von Karl
Eume, XIV + XLVUI + 404 s. Halle.

Ilanslsche Geschiehtflquellen. Herauflg. vom Venin fnr kamiwhe Ge-
gchichte, T? fl {'.

Se iiedau > lU'f«*usiouer » ISU I.

1643. Binder, G., Die heilige Birgitta von Schweden und ihr kloster-

orden. Jubiläumsgabe zum funften Centenarium der Canomsa*
tion der hl. Birgitta. XVI + 20b b. Munchen, Stahl.

1644. Gedenkblätter zum funften Centonarium der Ileiligsprechung S:t

Birgitta s von Schweden (7 Oktober 1391). Zum Nutzen und
Frommen ihrer Verehrer im S&dcu und Norden. III + 35 s. + 1

portr. Freiburg im Breisgan.

1645. [Catharina, Beata de Sneeia] [Oanonisatio b. Catharinte.] Faciem
tuain illiiniitia Rtipor ^ervum tunm domine. 35 s* 4;o. Fotolito-
.srraf. eftertryck. Stlilm.

ItilÖ. BeauoheU Ladovle^ Btudo sur ies sources du droit ISuédois jus-
qn*au XV^ siéde.

Nonvdle ReTue Hiitoriqne de Broit Fisafnis etÉtnuger 1891,1.217—277.
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1647. lioppy (jr, von Uer, Zum Wisbyschen Seerecht.
Hftnsiiclie GcMhiehtsUätter. Jahig. 1889, «. 197-800.

164& Stiedft^ Wilhelm, Liibeck, Bostock und Landscrona.
HuMiMshe Geachichtsblätter. Jahrg. 1889, I. 811—818.

1649. [KarlHSon^ Karl Henrik,] Engelbrekt Engelbrektason. ÅfKM.K
Historisk Tidskrift s. 362—3G4.

1660. Urkunden-Buch der Stadt Lnbeck. Hcraiisgegebcn von dem Ver-
eine fiir Liibeckische Geschichte und Alterthumskunde. Th. 9:

Lief. 1—4. [1401—1456.] S@0 b. 4:o. Liibeck, £. Schmersakl.

1661. HeiBey A*^ Jens Andenen »Bnldenak».
Hiitorisk Tidnkrift (Kjöbenliavn) 1891, t. 488—449.

168d. Erslev, Kr., Det stockholmske Blodbads Forhistorie og C. Pa-
ludan-Miillers Opfattelse (Icraf.

Historisk Tidsskrift (Kjöbcnhuvn) 1H;»I, s. 127—166.

Bertolotti, Å.^ Olao Mogno arcivescovo d'Upsala. Documenti
inediii.

Archivio Storioo^ ItaliBao 1891, T. 1, a. 117-188.

1664. Diplomatarium Norve^cum. Oldbreve til Kundskab om Norges
indre og ydre Forhold, Sprog, Slaegter, Sjeder, Lovgivning og
Rettergang^i Middelalderen. Samlede og udjgivne af C. R. Unger
og H. J. mitfeldt-Kaas, Sami. 18: 2, a. 417—896. Gbristiania.
Mallinir Pr. (f

Bchiindlar tiden 1626—1570.

1655. Barfod. Frederik. Danmurkn Uistorie fra 1536 till 1670. Bd 1.

fra 1686 tU 1663. Xm + (i) + 346 s. Bd 2. fra 1668 til 1626.

(2) 8. + 8. 847—848. Kjöbenhavn, Sohönberg. Bdl: Pr 4. Bd 2:
Pr. 5^76.

1666. Konung Gustaf den Förstes Regifitratur. Utgifret nf Kongl.
Riksarkivet genom Victor Granlund. IB, 1540—1541. (Se ]N:o

414, 789, 926, 1046 o. 1887.) 866 -v^ 66 -f- (1) s. Sthlm, Norstedt.
Pr. 6,50.

»Handlin^T rörnndp Sveriges historia >. Ser. 1.

1667. Hertig Johans af Finland diarium öfver utgångna bref [1556

—

1563], efter en urkund i svenska arkivet meddeladt af K, G.
Lieinherg. 64 s. Helsingfors.

Bidrag till Ålio stnd? hiMff>nu, ntg. på fönnsUltande af BestjrelMa för

Åbo stads historiska museum. Ser. 1: I). 7.

Se iiedaa »Reeeniioner» 1980.

1668. Tftupell, Otto, Den nordiske S^vaarskrig 1568—1670. Udgiven
med Kirke- og Undervisningsministeriets Undcrstottelse. (4) + 203
-f (5) 8. + 1 karta. Kjöbenhavn, Reitzel. Pr. 4.

16^. Bliinieke, Otto, Pommern wahrend des nordischen siebenjährigen
Krieges. (Se N:o 1390.)

Baltiieke Studien. Jalizg. 41 (1891), s. 1—98.
S« nedan »Bcoeailonnr» 1878.

1660. Moltke, A., Daniel Raiit/.aus Tog til Östergötland 1567—68. V* <1

Udvalgct for Foikeoplysnings Fromme. Ö6 + (2) e. + 1 portr.

+ 2 kurtor. Kjöbenhavn, Gad. Pr. 60 öre.

1661. Svenska Kikädausakter jämte andra handlingar boui höra till stats-

författningens historia under tidehTarf\'et 1521—1718. D. 2: H. 2
(1568—71). Med undi-rstrifl af statsmedel utgifvcn af Riks-

arkivet genom Emil MUdebrand; s. 181

—

+ 1 facsimile. bthlm,
Norstedt. Pr. 6,1».
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166S.

1663.

1664.

1665.

1666.

1HG7.

1668.

1669.

1670.

1671.

1673.

1678.

1674.

1675.

1676.

1677.

Arvid OnstafMon, [Stenbocke] berfittelae om dråpet p& filt-
marBkalken Ivur Månsson [Stiemkors].

Historisk Tidskrift 1891, s. 271—276.

Kon^ ('lirintian den FjerdcB rp^enhapfndipre Brovo. Udp^vne ved
C. Bricka og J. A. Fridericia af Selskabet for Udgivelse af
Kilder tO Dansk Historie. Med UnderstSttelse af Ministeriet for
Kirke- og Undervisnintxsv.psonet. H. 17, B. 161—393. H. 18
(Tillaeg). V + 160 s. Kjöbenliavn, Gad.

Berör tiden 1593—1648.

flagstrdm^ A.^ En nnderhandlave frAn 1596 åvs inbSides krig.

Historisk skiss.

Ny Illustrerad Tidning 1891, «. 235, 236, 243, 244.

Svergos Traktat fr med Främmande Map:<(T jemte andra dithö-
rande handlingar utgifna af O. S. Rydberg. D. 5: 2. 1609—1630.

(Sc N:o 670, ^7, 10^ 1380 o. 1391), b. 161—368. Sthlm, Norstedt.
Pr. 6,50.

To Dagbocrc r fra KalninrkriErens Tid 1611—12
Historiski* .Sainliuwr 0£r Studier udg. af Holger Ronlam. Bd 1 , s. "289 - ."Jl 9.

Liitiberg^ U* €. Beriu^, Cliristiau IV, Danmarks og Norges
Konge. For KrigshifltorienB Vedkommende bearbeidet af i£be{
Larsen. TTisturisk illiistroret. H. 1—8, 8. 1—260. Kjöbenhaim,
Ernst Bojeseu. Pr. J^5 öre liäftet.

Bratt, Claes, Gustaf II Adolf som fältherre. Försök till karak-
teristik. 120 8. + 1 kurta. Öthlm, Norstedt. Pr. 1,76.

Militirlitt«mtiur-f5r«niiig«nt fdrlag. 62.

Leak, J« Johnson, "King and hero. The story of Gustavus
Adolphus Mlustrations by J. X. Wimbuah. ^ s. London,
Siniday bchuol Luion.

Lamparter^ Eduard. Gustav Adolf, König von 8chwcden, der
Befreier des evangelischen Dentscbland. Lief. 1—16, s. 1—513.
BartncTi, Wiemann.
Nordwall, John E., Om svenska riksrådets ut\ eckiing mot ocn-

tralisatioQ under Gustaf II Adolf. IV + 50 + (1) s. Upsala. Pr. 1,85.

Skrifter otg. af Humaiustiika VetenikapMamfiindet i Upsala 1: 6.

Wlltlcli^ Karl, Ma^deburg als katoliscbes Harienbiiie. Eine
Bpisodc aus dem dreissitrjälingen Kriege. Th. 2. (Se l^o 1401.)

Historischf Zeit«*clirift 1891. Bd 66, s. 53—89.

TVittich. Karl, Dietrich von Falkenberg. Oberst und Hofrnar-
schall (lustav Adolfs. Ein Beitrag zur Geschichte des dreissig-

iährigen Krieges. XII -f 369 + (1) s. Magdebnrg, Schiferschen

Zahn, W., Gest liiehte dor Altmark. VI + ^2 s. Stendal, Schindler.
Berör svenskarnui dcUagaade i Trettioåriga kriget.

Uertzberg^ Gustar Frd.. Geschiuhte der Stadt Ualle an der
Saale von den AnfSngen Dis xat Neiueit. Th. 2: Halle wåhrend
des 16 und 17. Jahrbunderts (1513 bis 1717), X + 687 s. Halle
a. 8., Wniscnhanscs.

Se iieduu »lit^ceuäiuner» 1884.

Heine, K., Zur Geschichte des Dorfes Erdebom im Mansfeldi-
schen. 3. Die Drangsale des 30-jährigen Krieges nnd der An-
heimfall der Grafschaft Mansfrld an Preussen.

Mansfelder Blutter. Jahrg. h (1891), a. 19—34.

Gottholdy Christian. Die Schweden in Frankfurt am Main. 3.

(Progr.) 48 s. 4:o. Frankfurt.
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1678u Sattler, C, Reichsfreiherr Dod<> /u Innhausen ii. Knvpliatison,

köuigl. schwedischer FeldmarsclialL Seine Lebensgeschichle. Im
Auftrage des Grafen Bdzftid za Innhfuiflen und Knyphanseii
bcarb. Mit dem BildnisB d. FeldmanohallB (in PbotogniT.)* -

+ 680 8. Norden, Soltau.

1679. Vigrler, O., T/Influence politique du pére Joseph. NégociafionB
avec les princee d'Allemagne et la Suede.

KcToe des QumUohi Hiitoriqaea 1891, t. 480—498.

1680. Irmer^ Ch^orgr^ Die Verhandlungen Schwedena und seiner Ver-
biindelen mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634.

Th. 'S. 1(;:)3 imd 1(531 LXXVI + 5r>2 r. Lcipzitr, Hirj^el.

>Publiculioneii nuå deu K. Preu^aischen Stuattittrchiveu». Bd 4ti.

Se nedan >ReeeiisuHier> 1882.

1681. Sveriges Regeringsformer 1(>34— 1809 samt Konungaförsäkringar
1611—1800 utgifna af MmU MildOrand. {2} -i- ^1 a. Sthka,
Norstedt. Pr. 4.

1688. Svenska Riksrådets Protokoll. 6. 1636. H. 2, tito^. genom Seve-

rin Bergh; s. 401—858 + (1) + X s. Sthlm, Norbtedt. Pr. 5,76.

»Handlingar rörande Sveriges liistoria». Ser. 8.

1688. Bikskanftleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvezling. Ut-
gifna af Konc;^!. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akadeinien.
Seiiare afdeluingen. Bd 4. Hugo Grotii brof 1U4U—1G45. Med
tillägg af brefren till rikakanBlerens sekreterare F. Schmaln, 1635—1630. Utg. af C, G. Styffe. II + 702 g. Sthlm, Norstedt Pr. 9.

1684. Schmldty Bvilolfy Ein Kaivmiat als kaiserliolier Feldmarschall
im dreissigjährigen Kriege [Peter MelanderJ (Fortsetzung.)
(Se N:o 1606.) »0 s. 4:o. Berlin, Gaertner.

"Wissenschaftliphc Bcilage Zum Progrumm der Cliarlottenscliule.

^686. Zetteravisty £dTard^ Grundläggningen af det svenska väldet i

hertigdomena Bremen och Verden. Akad. afh. IV + (2) + 191
•I- (1) s. Oskaishamn. Pr. 1,T6.

1686. Edmundson, (Gleorge, Louis de Geer (ättens stamfader i Sverige).
Thi' En-lish Tlistorical Review 1891, g. 686—712.

1687. fBurenstam, Carl,] La reine Christine de Snede k An\'ers et

Bruxelles 1654—1655. 167 + (1) s. + 1 portr. Bnuelles, A. Vro-
mant & 0:o.

1688. Marchesi, Y.^ Il passaggio della regina Crlstina di Svezia per
gli stati veneti, Ki^ö. 7 s. Udine, DorettL

AttI d'Accudemin di Udine. 9.

1689. Börjesson^ N. Magn., Kiksda^^en i Stockholm 1665. Akad. afh.

80 + (1) 8. Lund, Gkcrupska bokb. Pr. 1,50.

1690. i bi in g, Carl. Carl X Gustaf och Georg Bakoczy U. 66 s.

Lund, Fh. Linostedts Univ.-bokh. Pr. 1.

1691. Stichler, T., Eh, R(],wed. Ueiterfeldzu?^ atif d. Eise, 1668.

Neae MiliLaiibche Biattcr 37, 8. 464— 4H-J; 505—512.

1692. Hiiitfeldt-Kaas, H. J., Tönne Hiiitfcldt till Thronfitad.

Historisk Tidsskrift (Krisliauiti). Trtuije llivkke. Bd 2, 8. 15r.—20ö.

1693. Uuitfeldt-Kaas, H. J.. Oberst Tönne Uuitfeldt till Thronatad.
16 s. Kristiania, Folkeoladet.

>Folkebladet> 1891.

Berör kriget mellan Sverige oek Banmark 1668—1660.
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1684 Nordwall. John £., Sverige och Byssiand efter freden i Kardii.
3—i. (Se N:o 14^.)

Historisk Tidskrift 1891, 8. 98—186.

1695. Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-protokoll. D. 9. 1664,

Uig. af Severin Bergh, VH + 477 a. Sthlm, Noratedt. Pr. 6.

1696. Urkunden imd Actenstucke ziir (xeschichte des Kurfursten Frie-

drich Willielm von Brandenburg. Bd 14: Th. 2. Uerausgegcben
von A. F. Pribram. (5) s. + s. 785—1428 + (1) b. Berlin, G.
Beimer. Pr. 20 m.

Der Kricg gcgen Schweden. Oct. 1674—^Fefar. 1679. Einleitong; Actea.

Se nediin »Recenaioner» 1892.

1697. Schlemnier, C. Historische Erinnerungen an Riigen. [Die Er-
oberung Kugen3l678;DicBroberungRiigen8l71ö.] IHs. 4:o. Colberg.

K oen i gli c hes Domgjmuiinm nsd Koeaigl. BealgjmuiMiam ra Colberg.

1891. ProV- N:o 129.

1698. Fåhrajus, in. Ii., Om förändringen af Sveriges aiiiuii.-isysteni

åren 1680— i dess sannnfinhang med de europeiska förveck-
lingarna. Ak 1 n X 162 4- (1) 8, Upaala, Förl Pr. 2.

Se Dedon »Kei * ii.>,ioner> 1873.

1699. (ireiffenhageu, W., Der Rosenkronsche Process (1681—1687).

Baltisdie Monatuolurift. Bd S8. 1891. a. 888—858.

1700. CbrJstiani^ T.. Beitrage znr Geschichte Livlands wShrend der
Begierung Karls XT., von Agathon Hammarskjöld,

Baltische Monatsschrift 1891, a. 647—668; 736—757.

1701. £n karolins meritlista. [Nils Frisk.] Meddelad af W, Midderstad.
Historisk Tidskrift 1891, 8. 366—366.

170S. Skladny, Die Schlacbt bei Fraustadt u. d. luschr, v. Neugräz.
ZeitodiTift der historiwlieB Geiellsehaft för die Prov. Poien. Jakig.

5, 8. 417—419.

nOB. UrJioÖ.inm., H. H., Boö co ITlBeAaMH y MitercHKa KienKa, ;Kypna.TB

C. n. Henaic^Ba, 19-ro anpliJia 1706 r. [Striden med svcuskarne
vid Kletak, ur S. P. Neplujevs journal d. 19 April 1706.]

Pyceicaa (smpima 1891. Oktober, i. 25—8S.

1704. Bref från Karl XII:s läger i Sachsen 1707, Meddeladt af W,
[Harald WicHclqrcn.]

Historiiik Tidskrift 1891, B. 197—200.

1705. H9gbei^9 Olof, En profet och en fylkeskonnng. En kultur*

hietorisk skildring.

Ny Ukstrerad tidning 1891, s. 136, 138, 179.

1706. £lmgrren, S. O., Finska armoens gång öfver Neva 1708.

Histori&lliueo Årkislo. 11 (1891), &. 349—357.

1707. Larsson. Hugo, Grefve Karl Gyllenborg i London åren 1715

—

1717. Ett bidrag till Sveriges yttre politflt under Karl XII:s sista

regeringsår. 1. *öQ s. {liiteborg, Wettergren &. Kerber. Pr. 75 öre.

170a Togt, c, En episode fra krigen 1716. Vincents Budde og 2
Tbrondhjemske regiment.

Norsk militwrt tasskrifl. Bd 58, s. S32—S42.

1709. Hammarskjöld, A., Om Tordenskiold og svenskame (med 8
kartor). 4-6. (Se N:o 1433.)

PTi.storisk Tidskrift 1891, s. 1—72.

1710. CjiepTb Kopo.ia mBBACKaro Kap^ia XII. 1718 r. Hs-b Öyiari» ce-

MBiiHaro aM.uBa öapoHa H. Kay.iÖapca. [Karl XlLs död 1718. Ur
baron N. Eaulbara familje-arkiv.]

FyCGRafl crapHHa 1891. Oktober, s. 88—88.
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1711. Sebenstrtfm, F», Armfeltska karolinernas sista tåg.

Läanin^ för Folket 1891, b. 81— 105.

1712. Bo^thius, 8. J*^ Några dra^ ur hiätorien om härjningama på
svenska ostkusten 1719. (Tal vid Fil. Doktors promotionen
Upsala den 30 Maj 1891.)

Norduk Tidstrift 1891, s. 397—419.

1718. Om ryssameB härjninir ir i Geslriklanr] [1719, 1721].

Meddelanden af Ge8tTil^^ll nd-i Forutninuestdrening 1891, s. Hl— 32.

1714. BoSthius* S* J.^ Några amuärkningar om uppkomsten och karak-
tären af Frihetstidens forfattning.

Historisk Tidskrift 1891, s. 288—270.

1715. ^nmerlierg, Georg, Ett huiulrn femtio års minne, iälaget vid
WillmanBtrflnd den 23 Atigusti 1741.

Finsk Militär Tidskrift 1891, 8, 407—4.'i0; 509— .i 14.

1716. Sveriges Kidderskaps och Adels Kiksdags-Protokoll från och med
fir 1719. D. 18. l'»2-48. H. 3. Utg. af C. Sil/vervtolpe. (1) s.

4- s. 321—743 4* 18 B. Sthlm, Norstedt Pr. &,iö.

1717. Rosencreiiy Josef» Augustin Bhrensvard. Historisk afhandling.
66 s. Vexio, SmAlands-Posten.

1718. Politische Correspondenz Friedrich'8^ des Grossen. B l 18: TT. 2.

[Juli bis December 1759.] (1) s. + s. 369—774 + (1) 8. Berlin,

Duncker.

1719. Arnheim, Fritz, Beiträgo znr Geschichte der Nordischcn Fraj^e

in der zweiten flälfte des 18. Jahrhunderts. 3—4. (Se N:o 1B66.)

Dentwhe Zeitschrift fiir (ie-schichtswissenschnft 1891. Bd 1, s. HOl—BfiO.

1720. Fryxell, Anders, Berättelser ur .svenska historien. Fortsatta af

Otto Sjögren. D. 47, Gustaf regering. H. 1. Reformtiden
177^7a Brytningstiden 1778-87. IV + dOSs. Sthlm, Hierta. Ft.d.

1781. Fersen, Axel von, The French army in the revolutionary war.
Count de Fer8en'e private letters to liis father, 1780--81. Transl.
from the French by Miss Georgine Holmea.

Magazine of Amenean lilstory 1891, s. M—70, 156—178.

1728L Kordmann, P., Johan Henrik Hästesko. Några blad ur Anjala-
förbundets historia.

Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet i Finland. 18. För>
handlingar och Uppsatser. 5. 1889—90, s. 13!»— 177.

1723. [Tegnér^ Elof,] Gustaf III och emigranterna af T.

HitCoritk Tidskrift 1891, •. 185—197.

17^ WantSy Ernst, Klas Horn på Hufvudsta. Ett hundraårsminne.
Nornan, Arg. 19, t. 44—60.

17%5k WalUs, Ernsty Konungamdrdaren grefve Adolf Bibbing. En hi>
atorif^k studie.

Hy lllnstrerad Tidning 1891, a. 46, 64, öö, 63, C4, 66, 70, 77, 78,

85, 86, 94, 95, 102, 110.

1726. ^{8r]ln, Gustaf, När konungamSrdame bekände. (Ett hundraårs-
minne.)

Svensk Kalender, Arg. 12, s. 16—89.

1727. Åkeson, Nils, Förmyndnrestyrclsens planer rörande Gustaf IV
Adolfs förmälning. Politisk studie. (2) + 71 s. Lund, Gleerup.
Pr. 1,50.

17S8. Hjelmérns, Alfred, En kung^g trolofningshistoria från förra

seklet. Ur expeditionssekreteraren Samuel Ujelmérs dagbok un-
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der han« deltagande i förhandlingarna rörande konting Gustaf IV
Adolfs trolofniag med prinsesBan Lovisa Cb&rlotta af Mecklen-
burg-Schwerin. o3 s. v exiö, Smfilands-Postena boktryckeri.

17S9. Hjelménis, Alfred^ Gustaf IV Adolfs frierier. Efter ezpeditioius-

sekreteraren Samuel Hielmérs dagboksanteckningar. 1»S -I- (1) s.

Lund, Ph. Lindstedts UniversitetsDokh. Pr. 1.

1730. Key-Åberg, K., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige
och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs senaste regeringöår

(7 Sept lt}07—13 Mars 1809). 100 + (1) s. Upsala, Lundequist-
bokli. Pr. 1.2 n.

1731. Begnér, P. B., Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809, jämte
föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700-

talet. Akad. afb. 67 a. I^hlm, FaMcrantz. Fr. 1.

1735. Aktatykker, nnnnest vedrorende Forholdet til Sverig 1810—11.
M«ddéléber fin Krigaukiveme. Udgtviie af GeneralttalMii. Bd ft» •. 1—78.

1788. Lagerhjeliii, Gustaf, Napoleon och Carl Johan under kriget i

Tyskland 1813 till och med slaget rid Leipzig. Krigshistoriska
befrnktflscr. X + 421 s. -4- fJ kartor. Sthlm, Norstedt. Pr. 4,50.

1734. Wovuar^ karl^ Ostcrreichs Beziehungeu zu Schweden und Däne-
maric Tomebmlicb seine Politik bei der Vereinigung Norwegena
mit Schwcden in den Jahren 1813 und 1814. Mit Beniitzung von
Acten des K ii. K. Haua-, Hof- und Staats-Archiva in Wien.
1G6 8. Wien, Tempsky.

Arohiv far fetarnichiaelie Gaekichte. Bd 77: H. 2.

1785. Särs, J. E., Udsigt över den norske Historie. D. 4. (1) + 357
+ (1) 8. Christiania og Kbhvn, Camraermeyer. Pr. 5.

1736. Hedin^ Adolf, >Stam£ademB> spekulationer på franska kronan.
£n historisk essay.

Kalenden Sverige, krg. 1, «. 76-—84.

1737. Hoehschild, Carl Fredrik LothArlns. Désirée, queen ol Sweden.
Translated froni the french by Mn ii. Carey. w a. 12:a New-
York, Dodd, Mead & Oompany.

1738. Holmberg, f. Bååtli, Cecilia, Carl XV som enskild man, konung
och konstnär. H. 7-14 (slut). (Se N:o 1459), a 289—700 + (1) a.

Sthlm, Fahlcrantz. Pr. öO öre häftet.
Se nedan »Keceusiouerf 1905.

1739. Strindberg, August, Lcs relations de la France avec la Suéde
juBqu'å nos jours. Esquisses historiques des relations des denx
pays. (1) + 249 ^ l\iris, OUendordE.

Se nedan »Recensioner» 1Ö06.

1740. Aliu, Oscar, Den svensk-norska unionen. Uppsatser och akt-
stycken 2. Frågan om iM rska gmndlagens »normaJezemplar».
47 8. Sthlm, Norstedt. Pr. 75 öre.

1741. Varenins, Otto, Om riksföreståndarskap enligt Sveriges och Norges
grundlagar. IV + (2) + 72 8. Upsala, Lundi quistskabokh. Pr. l,5o.

1742. [XJungberg^ €• E.^] De diplomatiska angelägenheterna eller frå-

gan om ensidig förfindring, till Norges förtnhi, af föreningsföxv
draget. Af En Stmak* 262 s. StUni, Palmqnist Pr. 2,to.

1743. Om de ministeriella ärendena och formerna för deras behandling
i Sverigc-Norgc. Ett bidrag af M. C. A. 6d a. Upaidai Akade-
miska bokh. Pr. 50 öro.

1744. Unionsfrftgan. I. Om ministeriella ärendens bebandling: räfst
med »Aftonbladets» grundlagsvrängningar den 4 nov. 18^. 82 si

Upsala, Akademiaka bokh. Pr. 25 öre.
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1745. Hvor ligger Faren for Unionen? Af En Noirdmand. 22 s. Kri-
Btiania, Asehehoug. Pr. 30 öre.

1746. Aktstykker vedkommcnde Spörsmaalet oui diplomatiska Sagers
Behandling lUbb—91. Udgivet af de konservative Foreningers
Gentralstyrelse. (2) + 171 s. ^o. Kristiania, MariuB Lund. Pr. 1,60.

1747. Ibsen* Signrd^ Unionen. 195 + (1) s. Pr. 80 öre.

Bibliothek for De tnien hjem. N:o 476—482.

1748. Btxnvrf H. E., Norsk eller fieUes Udenxigmninister? 55 s. Kri-
ptiania. Pr. 3<) öre.

1749. Ibsen, Sigurd, De to Udenrigsministres Sarnvirkcn Udgivet af
Norges Vensterforening. 16 s. Kristiania, Norli Pr K) öre.

1750. Utheim, J., Vört Udenrigstyre 1814—1891. Udgivet af Norges
Venateriorening. 36 8. Horten. Pr. 20 5re.

1751. Djurklon, 6., Svenska släkter med sparren dfver ett blad till

ekoldemärke.
Historisk Tidskrift 1891, s. 1:^7—184.

1752. Wrangel, F. U., Liste des diplomutes fran(;'m'R ct\ Sucde 1541

—

1891. XI + 95 B. Sthlm, Norstedt Tryckt i 150 ex. Pr. 6.

Se n«d«n >R«ceiinoner» 1907.

1753. Wrangel^ Falsk ursprungsbeteckning.
Hifltoruk Tidskrift 1891, s. 866-862.

1754. Svenska Åttartal för år 1891 afsedda att utgöra tidskrift för 6veu.sk

slägtkunskap och släktforskning samt slägtbok och slägtkalender.

[Utg. af V. ÖrnJirrq ] VI + (1) + 510 s. Stl.lm. Förf Pr. 4,50.

loueh. bl. a. kuQgiiga WasaätteoB pohku greii, kuugiigu i ulkuuga-

itten oek konnag Hagani JBrienoiu tysters ättlingar.

1755. Unberg, Angnst^ Gotländska slägter. Genealogiska och bio-
grafiska anteckningar. D. 1: H. 4—6, 8. 47

—

Iw. Visby, Ny-
bcrtiskfi bokh. Pr. 1.

1756. Anrep, Gabriel, Rikskansleren Axnl Oxenstiernas ur 18i)0 lef-

vande ättlingar bland svenska introducerade adeln. 16 s. Sthlm.

Separal^ftrjiik i 600 ex. ur tidn. Nja Dagligt Allehaiida for lördagen

den 8 malt 1890.

1757. Norden 8van, O*^ Kongl. Andra Lifgrenadierregementets chefer.
113 8. Linköping. Pr. 4,60.

176& Civil och militär ämbi'tsmanna-matrikel fur ImlfHeklrt LS^ll— 90.

Efter statfikalendem upprättad af N. C. Ar/vidsson. 48 s. Sthlm,
Norstedt. Fr. 60 dre.

1799. Fries, Ellen, Märkvärdiga q\nnnor. Svenska qvinnor. 390 + (2) s.

Sthlm, Hierta. Pr. -IbO

Inneh. hl n Deu heliira Birgitta, Kristina Gyllena^ema, Karia Mäna-
dotter, Ebb;i iiiahe och Drottuing Kristina.

1760. Nyblom, 0. B.^ Minne af öfverintendenteu friherre Carl Fredrik
Adelcrants.

Svenaka Akademiena Handlingar ifrin år 1886. D. 6, a.
t

1761. Törneros, Adolf, Bref och dagboksanteckningar. Uttjifmi af
Richard Brrgsfröm U. 3—8 (slut). (Se N:o 1470), b. 161 (J15 +
(8) + XL1\ s. + 1 porlr. Stblin, Kablcranl/. Pr. 1 kr. liäflet.

1762. Säve^ Teofron, John Ericsson. Minnesteckning vid högtidsfesten
i Karlstad till John Ericssons minne d. 14 sept. 1890. (Läroverks*
program.) 62 s. 4:o. Karlstad, Hj. Petersson & C:ni. Pr. 1.
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1765. Huss, Mag'iius, Nu^ra skizzcr och tidsbilder från min Icfnad,
liäiiitado dels från äldre anteckningar, dels nr minnet vid 78 ån
uldtr. 95 s. -f 1 portr. Sthlm, Norstedt. Pr. 1,50.

1764. Mejborg', R., Nogle Oplysninger om svenske og danske Faner,
Flag og Felttegn i 16:de Arhimdrede.

AntiqTftritk Tilrinrifl iot Sverige. D. 9: H. 8 (1891), a. 1-48 + Ipl.

1766. HåamarskjOld. A.^ SveiwkA flottan imder VaBakonungame.
HUtomk mkxifk 1891, e. 819—854.

1766. Wartenbargr» Torck von, Napoleon som härförare. D. 8: H. 1.

214 s. + 2 kartor. Ofvern. från tyska originalets andra QppL af
Quataf Boberg. Sthlm, Norstedt. Pr. 3,85.

muttrlitteratnr^lBreniugeaa fSrlag. 69,2.

1767. Sebllek, Henrik, Våra jUdata faistoriaka folkvisor.

EUttoriak Tidskrift 1891, e. 281'-818.

1768. SteeiUitni|i|{ Johannes, Vore Folkeviscr fra Middelalderen. Stu-
dier over visemes Aesthctik, Retto Form qg Ålder. VI + S29 s.

Kjöbonhavn, R. Kleins Eftf. Pr. 5.

Se nedan »Reoeaaioner» 191S.

1769. Sebttek^ Henrik^ öfwersSttaren af Thet Nyia Testamenlit af &r
1526. En litcraturhiytorisk studit'.

>Ur nägru autccknares samlingar», s. 71—87.

1770. Annerstedt, C Inesy SchelEems och Verelius. £n literär fajd i

sjuttonde seklet.

»ITr ntgn anteeknafee iamlingar>, a. 117—>160.

1771. Sehttck Uenriky Fr&a Johan Henrik Kellgrens nngdomsår.
Noxdiak Tidskrift 1891, a. 647—560.

1772. ljunggren, Gustaf;, Svenska vitterhetens häfder effer Gustaf
III:r död, D. 5. Striden emellan gamla och nya skolan 1815—23.
IL 1. IGO s. Lund, Gleerup, Pr 2.

1773. Bolin, Wilh.. Studier och föredrag. H. 6: Vur styrku. Benedikt
Spinoza. Enk XIV, s. 80—168. Helsingfors, Edlund. Pr. 90 dre.

1774. Svimska koiiHtminnen från medeltiden och renässansen, ufieck-
nado 0( Il bcskrifna på föranstaltande af Svenska fomminnes-
funningen. 11 Vaastena slott. Folio. Ö pl. med text. Sthlm,
Samsou & Wallin. Pr. 4.

Se nedan »Reeenaionen 1918.

1775. Looströnu Ludrig^ Den svenska konstakademien under första
århundradet af hennes tillvaro 1735—1836. Ett bidrag till den
svenska konstens liist(»ria, II, 3 (slut). (8e N:o 996 o. 1118),
8. 2»7- 540 Stlihn, Looströni. Pr. 3,60.

1776. Madsen, Karl, Strengnäs m. m. ,

Tilskueren 1891, $. 886—899.

1777. Lamm, Gustaf, Kardinal Mazarin's samlingar. 36 s. 4:o. Sthlm,
Nordin &. Josephson. Tryckt i 150 ex. Pr. 8.

1778. Correus, C, Fortid og Nutid i Skanör og Falsterbo. Et Bidrag
til Danmarka Historie.

Museom 1891, s. 155—182.

1779. Arciidlus, C. O., Gumlosa kyrka i Västra Qniiigo härad. Ett
sjuhundraårsminne. 28 s. + 1 pl. Lund, Gleerup. Pr. 76 öre.

Beksamling, utgifren af de akånska laadakapens historiska ock arkeo-
logiaka fSceaiag.
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1780. Larsson^ Uugo^ Hallaud vid-midten af det 17:de århundradet.
Stfödda bidrag till Hallands historia efter freden vid Brömsebro.
94 B. •(> 9 bilagor. Kongsbacka, Tor Zachrisson. Fr. 1,50.

1781. Berg, Wilh., Göteborgs stift under 1700-talet. H. 1—5. 240 +
1(50 B. Göteborg, Wettergren & Kerber. Pr. 1,5 o häftet.

17^. Berg, Wilh., Samlingar till Göteborga historia. Christine kyrkas
böcker. H. a. (Se N:o 14i>5), b. 145—33G. Göteborg, Wettergren
& Kerber. Pr. 2,»o.

1783. Bohus, Sventka TarittfSreniiiKens IrMlnift 1891, •. 77—80.

1784. Stedt, G., Bohae såsom dansk-norsk fästning.
Bidrag till kännedom om Göteborg» och. Bohmliu fommisiieii oell

historia 1891, g. 1—96 (början).

1785. Noraskogs arkiv. Bcro^slustoriRka snmlingar och anteckningar. Utg.
&i Johan Johansson. (Se Nu» V>M ) II 2—H, s. 909-040. Stlilm Pr. G.

1786. LiUjekTist. Fredrik, Strengnäs och dess domkyrka. En kort
historik ocn beskrifning jemte katalog öfvcr kyrkomuseet. Med
anledning af domkyrkans GOO års jubileum på uppdrag af Söder-
manlands Fornminnesförening utgifven. 09 s. + 4 pl. Stblm,
Bliedel. Pr 2.

1787. Ehrenheini, trik von, (Irönsu. 2G s Sthlm. Tryckt i 60 ex.

1788. Bergstr<)my Otto^ Kongl. invalidiurättningen på Ulriksdal An-
teckningar. 160 B. Sthlin, Norstedt. Pr. \

1789. Bttttel, G. A., Gustav Adolfs Grab in der Riddarholms-Kircho
zu Stockholm. Zweite verbesserte Auflage. 72 s. Barmen, Klein.

1790. [Bergman, E. W.,] Anteckningar om Lappmarken, särskildt med
hänseende till kristenclonions införande därstädes. Af W, B.

Historisk Titlrtkrift 181^1, u. 201*— 232.

1791. Blomberjgry Hugo, Om svenskt statsborgarskap. (1) + 145 s. Upsala,
Lundcquistska bokh. Pr. 8,S6.

1792. Svedelius, W. E., Handbok i statskunskap. 2 uppl. omarbetad
af / Fr. Xtjström. D. 4: Afd. 2, s. 225-496. D. 4: Afd. 8, s. 497
—534. (Se N:o 1605.) Upsala, W. Schulta. Pr. 3.

1793. Fahlbeck, Pontus, Die Tlundelsnolitik Schwedcns und Norwe^ens.
Utg. 8. 303—360 af »Die IIinulelsi»olitik Nordamerikas, Italiens,

Osterreichs, Belgiens, der Niederlande, Dänemurkä, Schwedens
und Norwegens, Russlands und der Schweiz in den letzten Jahr^
zelmten Howie die deutsche Handelsstatistik von IKSO bis 1890.

Berichte und Gutachten veröffentlicht vom Vercin fiir Social-
politik». X 4- (1) + 645 s. Leipzig, Duncker & Humblot.

SohriftoD det Vereins fur Socialpolitik. 49.

1794. Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Utgifna af C.T. Odhner.
XV, 8. 423-483 + IV s. Sthlm, Norstedt. Pr. 1.

1795. Förtecknine: på Statsrättslitr.a handlingar, hvilka i original för-
varas i Riksarkivet. [150^—1072.]

Medddanden frftn Svenska RiksarkiveL XV, a. 441—455.

1796. Kongl. Bibliotekets Handlingar. 13. 12 s. + s. 219—339. Pr. 2.

luneb. ArabcrilttelM för år 1890 Mint »Beiättelaer om Srerigei Krig*.

3. 1700—1814.

1797. Sveriges offentliga hil>liotek. Stockholm. Upsala. Lund. Göteborg.
Accessionskatalog 5. 1.S90. Utg. af Konc;!. biblioteket genom E. U'.

Dahlgren. Vill -f 346 s. Sthlm, Kuugl. biblioteket. Pr. 1,26.
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1798. Lundstedty Bernhard^ Om atiemnandei af arkivexemplar utaf
tryckalBter till biblioteken i Sverige jeinie deimed sammanhän-
gande frågor. 14 b. Sthlm. Klemmings Antiqvariat Pr. 35 öre.

1799. Sllfverstolpe, Carl, En blick i Vadstena klosters arkiT ooh bibliotek.
>Ur nägra antecknares 8amlingar>, s. 89—115.

1800. Wittmann. P., Wfirzburgcr Biichcr in fler k. schwcdiBchen Uni-
versitätsbioliotek zu Upsola. 50 s. Wiirzburg, Siurtz.

8e nedan »Beeowioner» 1914.

1801. WiMAlfren^ HJirald, Beeonditi laboies. Otryckta böcker af sven-
ska författare från 15- och IS-hundratalen. 2.

Sftiniaren 1890, g. 27—42.

1802. Jahresberichte der GeschicbtsMnssenschaft im Auftra^e der Hi-
8tori««eben Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von J. Jaatrow.
Jal n 1-SS8. XX + 135 + 459 + 321 + 254 s. Jahrg. 12. 1889.

XVlii + 170 + 4r)4 + 320 + 201 h. !».rrHr,. Oaertner.
Afdebiingen för Sverige har i årgiiugen 1888 behandlats af fil. kand.

X. AIwMitr, i årgången 1889 sf fil. ktnf. £. RSnmhlod.
Se nedsn >Reocsuoner> 1915.

1808. HandBkrifl-|)r()f 1500—1800. Till tjenst vid öfningar i handskrifts
läsninof ul^ifna nr Lunds universitet^bibliotekH handekriftsamling.
Med förord af prof. Martin Weibull. FoL 26 s. + 8 blad auto-
grafi. Sthlm, Generalstabens litografiska anstalt. Pr. 8.

Se nedan »Recensioner» 1916.

180i. JoKcphson, ÅkHel G. S., Bibliografisk dfversikt af sYensk perio-
disk literatur. 1891: 1.

Svensk Tidskrift 1891, «. .300—.318.

1805. JosefuH, Flavius; Judarnes garala historia. Ofv. från en engelsk
edition. H.10(slat). (Se N:olöl6), s. 865—982. Sthlm, Beijer. Pr.l,9S.

1806. Selnaeh, Th., Israeliternas historia ttka deras förskingring till

våra da^ar. Ofvers frfm franskan af A* F. AJkerherg. VIU + 284 s.

Sfbltn, SeliLnuan. Pr. 2,25.

1807. Henning, Ktirl^ Det kristna dopets historia under kyrkans fdrsta
århundraden. Bf» s. Sthlm, Blffidel. Pr. 75 öre.

1808. Myrberg, O. 1\, Grundtanken i sextonde århundradets reforma-
tion. Beformationspredikan på andra söndagen 1891. 16 s. Upsala,
Missionsbokh. Pr. 15 öre.

1809. Comeltns, C. A., Kristna kyrkans biHioria. D. 6: Det sjuttonde
århundradets kyrkohistoria. 226 s. Stlilm, Norstedt. Pr. 2,85.

D. 7: Det adertondo århundradets kyrkohistoria. 175 «- XXIII s-

Sthlm, Norstedt Pr. '2,7.s. D. 8: Det nittonde århundradets
kyrkohistoria. IV + 204 s. Upsala, Schultz. Pr. 2,76.

1810. Puftux, Fninl:, Histoire de rétabliasoment des protestants Fran-
(.'uis eu Suéde. IX + 212 s. Paris, Fischbacher.

1811. Puttshon^ W« M** Wesley och hans tid. 48 s. Sthlm, Paimquist.
Pr. 40 ore.

1812. \ascniuSj \)iltrid« Sepurutisten Jacob Gripenstedt. En kultur-
bild .från frihetstiden. 40 s. Helsingfors. Pr. 66 öre.

Ofversigt af Finska Vet.-Soc:8 förhandlingar 38.

1813. Henning, Karl, Bidrag till kännedom om de rolijunösa rörelfema
i Sverige och FiTilaiul efter IHm 250 s. Stlilni, lilaidel. Pr. 1.

1814. QueuseL Oscar^ Vårt hugmessoritual historiskt restaureradt och
forklaradt. 96 s. Upsala, Lundequistska bokh. Pr. 75 öre.
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1815. Die Entwickelung des Missionslebens in Schweden während des
19. Jahrhunderts.

Allgvin. evaiig.-lQth. Kirabeiuieiiiiiig 1S91.

1816. Thordén, K. M., Gammtilkatolska unionen \ Utrecht 1889.
Finsk Tidskrifl 1891, Bd 8, s. 1—18.

1817. Petersen, Richard, Minder fra Örosundskysten. TTistoriske skil-

dringer. (1) + 275 s. Köbenhavn, Schöiiberg. Pr. 3,50.

Tnneh. bl. a. Hnns Rostgaard, Karl den Tolvte och Kronborg.

1818. Aiierblom^ Fr« Historiska anteckningar om Sveriges nötkreaturs-
afvel. 1% + XL s. + 14 pl. Gloteborif, Gumperts bokli. F^r. 4,50.

Se nedan »Bccensioiim 1918.

1819. Ingman, S., Tutkimuksia pohjoisFiionicn historiassa viiosilta

1595—1635. [Undersökningar i Nordfinlands liistoria 1095—1635.]
149 8. Hcl8iii)2:for8.

1820. Utdrag ur Åbo stadn dombok 1G35, utg. a£ Torsten Hartman. 130 s.

Bidrag till Aiw atads historia, utg. pa foianstaltoDde sf Bestyrelséai f5r

Al» stöda hiatorislca museum. Ser. 1: D. 7.

Se nedan »Rerensioner» 1920.

1821. Allardt, And., En bördsrättsfr&ga i i^orgå socken på 1600-talet.
Finsk Tidskrift 1891, Bd 2, a. 420—429.

o

1822. £ine Hochzeit auf dem Scblosse zu Åbo anno 164B.
Baltiavlie Monatascbrift 1891, s. 684—690.

1883. . Bonsdorff» Cftrl t.^ Landekapsmdten i Finland på 1670-talei
HistoriaUinen ATkiato. 11. (1891), a. 222—267.

l^i. SelljbergionyM« 6*, Riksdagsmannavalen i Åbo under frihetstiden.
Skrifter ntgifnn nf Sveaska Literatursiillskapet i Finland. 18. F6x^

handlingar och Uppsatser. 6. 1889 90, s. 24—77.

1825. Sehybergson^H. O., Ett bref från U. G. Porthan till C . F. Mennander.
Finsk Tidalcrift 1891. Bd 2, s. 298—295.

i8S6. Sehybergrson, M. G., Ett akademiskt vittnesböfd gifvet åt Hen-
rik Gabriel Porthan år 1769.

Finsk Tidskrift 1891. Bd 1, s. 128—130.

1827. Mikael SppranskiK bref af Mare 1801) till Jakob Ten.irström
angående tillsätt andet af en koraité för uppgörande af förslag till

regeringskonHrljens organisation, ineddeladt af Jf. <?. Sehyhergaon.
SlKrlrter ut^ifna af Svenska Literatnrsällskapet i Finland. 18. F6r-

hiiudlitigar och rppsatser. 5. 1889- 90, 8. 178—180.

1828. Schyborgson, M. O., Göran Masmus Sprcngtportens afgtog från
generalguvemörsämbetet i Finland 1809.

Fin>ik Tidakrift 1891. Bd 1, s. 167—185.

1829. CtolOTfn,» Wladlmir, Blad ur Finlands nutid och forntid. Stor-
fiTrstemlöinet Finlands nuvarande politiska Ktällninp;, historiskt-

poleminkt utkast af En opartisk iakttagare. Original ujjplagan utg.

af Georg Fraser. (1) * 177 s. Helsingfors, Söderström. Pr. 2,76.

1830. Storfurstendömet Finlands Grundlagar jemte Ståndsprivile^riema
och gällande författningar angående styrclbeverket. [Med inled-

ning a£ L. Meche^in.] XX + 310 + (1) s. Helsingfors, Edlund.
i Sc nedan »Recensioner» 1924.

1831. Ur Finlands historia. Publikationer ur de Ålopajiska pappren.
Redigerade af Ad. Ncovius. H. 5—8. (Se N:o 1536), s. 337—«56.
Borga, W. Söderström. Pr. 1 m. 75 p. hiftet.

Se nedan >Kecenaioner> 1921.
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1883. FÉlme, STen, StSUmnear och forhåUanden i Finland. Trå f5n-
drag h V( t(>iiskii|)sakaacinieD8 horsal den 38 och S6 Jannari 1891.
47 H. Stlilni, Fntze. Pr. 75 öre.

Se neduu »iiecenstooer» 1923.

1883. Wleselgren, Hmldy Finland. 40 a. + 1 karta. Sthlm, Bonnier.
Pr. 20 öre.

Studentföreningen Verdaodii gmliMlirifter. H. 84.

1884. JHeyer, X&ge, Finncme og deraa Land. 55 + (1) a. Köbenhayn.
Studentereauifuiidets Forlag.

StndeBtenamfandcU Smaubifter Nm» 1S7—128.

183& Leinbary^ K. Q.^ Om finake atuderande i JeamtcoUegier.
Hiftoridllnen Arkiato. 11. (1891), i. 168—221.

1836. Schyberirson, M. G., Historiena atndium vid Åbo univenntet.

(1) + ^ (2) H. TTclflingforR.

SkriftiT utgitnu nf Svi-nnkii Littrutursullhkupct i Finland. 19.

1837. Leinberg. k. (i.^ Bidrag till kännedomen om iinska atuderande
vid Upaiuia nniTeraitet.

Skrifter utgifna af Svenska Literatursallskapet i FinlaiMl. 18. F5r-

haadliagar och Uppflat«er. 5. Ihx;)— '.Xi, 8. 78—138.

1838. La^us, Tilh., Å})o akademia siudenimatrikel. 3^ a. 333—490 +
46 8. Helsingfors.

SktUlar utgifna af Svenaka Literatonillakapet i Finlaad. 11: 8.

1880. Hjelty Otto E* JL^ Svenaka och finaka médicinalverketa historia
1663—1812. H. 1-4, 8. 1—880. Helsingfora, Edlnnd. Pt. 1 m.
50 p. häftet.

1840. Frosterug, 0.^ Tidnin jMr utgifoa af ett aällakap i Åbo, Fin*
landa äldsta periodiska uknft.

Skrifter tt^foa af Sveaaka Literataraillakapet i Flaland. 18. F«r-
handlingar ock UppeatMr. 6. 1889—90, a. 1—28.

1841. NeorillB* Åd«« Special-katalog öfver domkapitels-arkivet i Borgå.
I. Kouungabref 1678-1750. XII + 185 b. Borgå.

1842. Pajula,,!. H., Siiomon kirkon tilasta Htur^sen riidan aikoina. [Fin-

ska kyrkans tillstånd under liturgiBku striden.] 285 s. Ilameenlina,

1843. Hertxberg. Kafaél. Prosten Boetii Mureuii viaitationaprotokoller

för 1637—1366. I. Bidrag till Finlanda knlturfaiatoria på 1600-

talet. 45 a. Helaingfora.

1844. Coderberg, J. A., Nugra blad nr den finaka pietiamena hiatoria.

H. ]. m B. liidsingfors, Edlund.

1845. Tigerntedt, Edr. Se?.) Anfeokningar om adcliga ätten Tigeratedt
leyi—löOl. 103 8. S:t Michel, Förf. Tryckt i 200 ex.

Se nedan »Recenrioncr» 1997.

1846. BoiiKdorffy Carl Kjen och Xycii«kuus, hibtoribk skildring.

148 8. 4:o. Helsingfors.
Arta »ociettttis s( ientiuruui fennica». Tom. 18.

Se iiediiu »Ht Tcn.sioner» 1932.

1847. Uansen. Gotthard v., Dic alten Befestiguugcn Revals. 16 s. Reval.

Kevalaelie Zeitnng N:r 88 (1891).

1848. Harnaek» Ott<K Livland ala Glied des deutachen Beichea vom 13.

bis K). Jahr. Kin Vortrai^r 28 a. Berlin, G-. Beimer.
Sc nedan »Keceuöioner» lySO.

1849. Hausen, Keinh., Urkinulsaniliiig i Österajöpxovinsema.
Finsk Tidskrilt iöyi, Bd 2. a. öl—Uö.
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1860. Poelclinn, Arthur, Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre
lsi»() 107 + (1) H Eiga, N. Kyrampl.

1851. Fucli», Carl Joliann^ Der Uutergang des Bauerostandea in
Schwcdisch-Pommern.

Baltisehe Studien. Jihig. 41 (1891), i. 204—222.

1S62. Brnnky Å«« Beiträofo zu einer Geschichte der Falkenburger Schule
im 17. undf 18. Jahrhundert.

BaltiBchp Studipn. Jahr^f. 41 (IROn, a. 29??—260.

1853. Wide, Sam, Bemerkungen zu der ^purtaniachen Lykurgoslegende.
Sknndinnvischeg Archiv 1891, b. 1)0— 130.

1854. Wide, Sam, Arietotoles återfunna skrift om den atenska stals-

fdrfattningen.
Nordisk Tidskrift 1891» t. 296—275.

1866. Heikel, I. A.^ Arietotelea nyiipptftokta skrift om Atenames etats-

författning.
PJnak fiaskrift 1891, Bd 2, g. 179—187.

1866. Uallstrdm, Alarik, Agis och Kleomenes. Bilder ur Spartus
historia. (Läroverksprogram.) 63 s. 4:o. Karlstad, Hj. Peters-
80T1 & C:o. Pr. 1.

1867. Lecky, William Edward Hartpole, Englands historia i ader-
tonde århundradet. Öfv. af G. Elmquiat. D. 7, s. 97—508 +
VII s. D. 8, 8. 1—544. Sthlm, Fritze. Pr. 1 kr. hiftet

1858. Sjögren, OttOy Det nittonde århundradets historia i öfverBigtligt
Bammandrag. Med öfver 300 illustrationer. D. 1, 4S0 + XII s.

D 2, 6:^(5 + VIII 8. Sthlm, Fritze. Pr. 15,50.

1850. Anderson, E., Minnen från fransk-tyska kriget 1870. Ur dng-
• bok förd vid Metz. Med förord af Axel Bappe. 48 s. + 6 pl.

Sthlm, Eklund. Pr. I,t6.

1860. Lissagaray, Konnnunen 1871. Öfv. af F. Sterky, H. 1—5. 80 s.

Sthlm, Socialdemokratiska förb. Pr. 50 öre.

1861. Ålnnd, O. W., Irland och rarnell. .'{^^s. S tidm, Bonnier, Pr. 20 öre.

StadeDttuicuingeu Verdttitdin atnjiåkrifter. U. 37.

18fö. NystrSm^ Anton, Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifvet
i dess utveckling, systematisk framställning af civilisationens

g&og o. 8. v. (Se N:o 870, 1010, 1125, 1312 o. 1554.) D. 6: H. 13
—1^ 8. Ö4ö—72i3. Sthlm, LoostrÖm. Pr. 50 öre häftet

Recensioner.

1863. Kjellén, Om Eriksgatan. Kritiska studier i gammal^svensk
statsrätt. (Se N:o 117U o. 1555.)

Bee. i Zdtiehrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeflcliicbte. Bd 12:

H. 2, 8. 124 af Karl Lehmann.

1864. Hanseakten min Eiiuland 1275 bis 1412. Bearbeitet von Karl
Kunze. (Se N:o 1042.),

R«e. ! Liteiariiehet Cnitnlbltttt 1891, i. 1189—1191 af L-g,

1865. Mecklenburgisches Urkiindenbuch. Herausgegebcn von dem Ver-
ein fiir Mecklenburgische ( ! cschichte und Alterthumskunde. Bd 15.

1360—1365. (Se N:o 1377.)

Beo. i Hittorische Z«iUckrift 1891. Bd 67, s. 132, af J. Wiggers; i

Deataehe Littentnneitang 1891, s. 306—^807, af K. E. //. Aratwe; i Lite-

rariicliei Centramati 1891, a. 228.

2
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Ib66. Liv-, Est- imd Kiirlnndisches Urkimdenbiich Begriindet von
F. G. V. BungCf fortgesetÄt von Hermann Mildebrand. Bd 9.

(Se N:o 1381 o. 1568.)

Ree. i Historisclie ZettieliTift 1891. Bd e>e, . 364—865 »f WiMmaim,
o

1867. Registmni Ecclosia) Aboensis eller Åbo domkyrkas Bvartbok med
tillägg ur Skoklosters Codex nbofTisis, i tryck utgfifven af Fin-
lands staUarkiv gonoiu Rtink. Mausen. (Se N:u lck>2 o. 1;Y>6.)

Ree. i Hiatorisk Tidikiift 1891, s. 9—18 «f Karl Henrik XarUåon,

1868. Libii memorialeB capituli Lundensis. (Se N:o 530, 1187 o. 1560.)
Rec. i Deutsclie littentaneititiig 1891, •, 68, af IHtirieh SeJkåfer.

1869. Hanserecesse von 1431—76, herausg. v. G. von der Hopp. Bd 6.

Hans( rcresse von 1477—1530, heiauBg. von D. Schäfer. Bd 4.

(Se .Nio 13ö5, 13bC o 1559.)

Rec. i Hitioritlc 1 i 1 rift 1891, i. 66—69 af JT. 6. Grandmåon.
Hanserccesse von 1477—15.30.

Hpc. i HistoriHchc Zeitschrift l«ftl. Bd 07, h. 12ti--r27 af MkgJ.

Ib70. iSt^ffe^ Carl (iu»t&f^ Bidrag till Skandinaviens historia ur Ut-
Undska Arkiver. D. 5. (Se N:o 631 o. 751.)

Rec. i Historiwhe Zeitwhrift 1891. Bd 66, •.840-841 JHttnekSekäfu'.

1871. Watson, Paul Barron^ The Swediah Revolution under GuataTus
Vasa. (Se N:o n>^S )

Rec. i The Enjclifih llistorii-al Hevicw 18!tl. s. - .HSÖ uf A. \V, IVarä.

1HT2. Svenska rikadagsakter jämte andra handlingar som höra till stais-

forfattnineena nistoria under tidehvarfvet 1521—1718. D. 1 : H. 1
(1521—1.544). MedunderKlöd statsmedel iitg. af Emil Hildebrand
och Oscar Alin. D. 1: H. 2 (1514—1560). Med understöd af stats-

medel utg. af Emil Hildehrand. (Se N:o 928, 1012, 1047, 1135 o. 1561.)

Ree. i Nonrelle Revue Hietoriqae de Dxoit Fran^i ek jÉ!traoger*1891,

B. 380—382 af K, OlioterwM.

1873. Blttincke, Otto, Ptunmern ^ ährend dea uordischen siebenjfihrigen
Krieges. (Se N:o 1390 o. 1GÖ9.)

Rec. i Hijitoriflk Tidskrift 1891, s. 89—90 af F. W.

1874. Bodeckers Chrtjuik. Li\ läudischer und Kigascher Ereignisse 1593
—1638. Bcarbcitet von J. G. L. Napiertilnf. (Se N:o 1393.)

Rec i Hiilti.Mche Monatsshrift 1891, s. 78—78 af Bgn.

1875. Lil1i(8tråle, NUs FMrlk^ Biksdaganw 1609 och 1610. (Se N:o
1U55 o. 1316.)

Ree. i Hiatorische Zeitsebrift 1891. Bd G6, s. 848—849 «f F. ilmAetm.

1876. Larsen, Axel, Kalmarkrigen. Kt bidrag iil de nordinke Kigers
Krigshistorie. Efter trvkte og utrykte Kilder. (Se N:o 1 196 o. 1563.)

Kee, i Historisk Tidskrift 1891, s. 1.3— 18 af «. Bergk.

1877. Bjijrlin, (iustaf, Gustaf TT Adolf. (Se N:o 1.394.)

Hoc. i Finsk Tidskrift 1891. Bd 2, «. 216— 217 af ^f. G. S.

1878. RydforM, Aron, De diplomatiska förbindeiacrna mellan Sverige
och England 16-24-Maj 1630. (Se N:o 1400.)

Rec. i Historiek Tidekrift 1891, ». 86—89 af Per Simddn.

1879. Tlflrlichsbeck, F., Die Gefechte bei Steinau a. d. Öder vom 29.

AnoTTi^t bis 1 8( ptember 1632. Dos Treffen bei Steinau a. d. Oder
am 11. Oktober 1633. (Se N:o 1363 o. 1566.)

Rec. i Deutsche Littnatvrzeitang 1891, e. 890 af Dro$»e».

1880. Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2: 2.

(Se N:o 1203.)

Rec. i Revae Uistoriqne 1891. T. 46, t. 164—166 af Å. Waddkkgtom,
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1881. Bikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexlijiff. Åfå. 2: 3.

(Se N:o 1407.)

Ree. i Hiitorisk Tidtlcrift 1891, «. 46—53 af A. Rf*,

188S. Irmery Oeor^, Die VerhandlungeB Schwedens nnd aeiner Ver^
biindeten mit Walleiistein und dem Kaiaer von 1631 bia 1634.
Bd 3: lG33-ä4. (Se N:o 1080.)

Äac. i Deutsche Litteraturzeitang 1891, s. 1824—182ö af Wittich; i

Litmriaehes CditralUatt 1891, a. 1614—1616.

1883. Svenska Riksrådels Protokoll, med understöd af statsmedel i tryck
utgifvet af Kongl. RiksnrkiA ct s:enoin Severin Bergh. D. 4 (1634).
D. 5 (1635). (Se N:o 813 o. lCHi2.)

Itac. i Hiatoriache Zeituhrift 1891. Bd 66, 848 af F. AnUuim.

1884. HertiberflTi GvfltiiT Frd., Geachichte der Stadt HaUe an der
Saale von den Anfängt ii bis zur Neuzeit. Bd 2. Halle während
dea 16. und 17. Jabrh. (1513-1717.) (Se N:o 1675.)

Rcc. i Deatache Litteratnrzeitung 1891, s. 1414—1415 af oon der Ropp.

1885. Kernkamp, G. W., De sleutels van de Sout. Het aandcel van de
Bepubliek in den Deenach^Zweedachen oorloir yan 1644—1645.
(Se N:o 1412.)

Rec. i Historische Zeitschrift 1891. Bd 67, b. 54!»— 551 af P. L. M.

1886. Kamos-CoelhOj José, Historia do Infaute D. Duarte irmåo de
el-iei D. Joio IV. (Se N:o 1609.)

Kec. \ Hiatoriak Tidakrifl; 1891, a. 26—29 af Jokan Vithg.

1887. Fries, Bilen, T- rik Oxenstierna. (Se N:o 1214, 1570.)
Rec. i Piusk Tidskrift 1891. Bd 1, s. 76—79 af M. G. Sckyhergson,

1888. Pribrnni, A. F., Dif T^c richtc des kaiserlichen Gesandten Franz
vou Lisola aus den Jalircu 1655—1660. (Se N:o iMS.)

Beo. i Hiatoriik Tidikriffe 1891, a. 29—86 af £. F.

1889. Jnngfer^ Joli«» Der Prinz von Homburg. (Se N:o 1417.)
Rec. i Dentsche Litteratoneitnng 1891, a. 20—21 af RMold Brode,

1890. Generallie 11Unant Jörgen Bielkcs Selvbiografi. Udg. for förete
gang af J. A. Fridci-icia. (Se N:n 1011.)

Kec. i Nordisk Tidskrift 1891, s. 17G— 17ö af JI. J. HuUjtidt-Kam.

181)1. Urkunden und Acteustiicke zur GeBchichte des Kurfiirsten Frie-
drich Wilhelm von Brandenburg. Bd 13. Bd 14: Th. 1. (Se N:o 1419.)

Ree. i Litcrariaehea Ceatralblatt 1891, a. 618 af K.^L.

18BS. Urkuiulcii und ActeriHiii( kc zur Geschichte des Kurfiirsten Frit -

drich Wilhelm von Brandenburg. Bd 14: Th 2. (Se N:o 1696.)
Rec. i Literarisches Centraiblatt 1891, 8. 1C87 af K.-L.

1893. Fåhr»us, G. R., Om förändringen af Sveriges allianssystem
åren 1680—1682 i dess sammanhang med de enropeiaka förveck*
lingania. Aka.l. afh. (Se N:o 16987)

Rec. i Historisk Tidskrift 1891, 8. 77— 8(> af /.. S. [Ludvig Stavenow.j

Stille, Arthur, Studier öfvcr Danmarks politik under Karl XILa
polska krig (1700-1707). (Se N:o 1226 o. 1321.)

B«c. i UistoiiMhe Zeitadirifl 1891. Bd 66. a. 186—186 af F, Årnhem,

1895. Stavcnow, Ludvig, Om riksrådsvalen under frihetstiden. Bidrag
till svenska riksrådets historia. Akad. afh. (So N:o 1 1 11.)

Hec. i Historisk Tidskrift 1891, g. 1—9 af Kj. lliadnlf KjtlU-nJ

1894.

1896. Riksrådet Grefve A. J. von Uöpkens skrifter, samlade och i urval
utgifna af C, Silfveratolpe. I. (Se N:o 1440 o. 1571.)

Kec. i Historische Zeitschrift 1891. Bd 6»), s. .^^49—353 af F. ilm&aHN;
i Revue d'hi8toire diplomatiquc 1891, a. 462—468 af C, 8,
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1^7. Malmström, Carl Ciii$<taf, Smärre skrifter rörande Bjottonhundra-
lulclö hibtoria. (Se N:o liiai o. 1572.)

Ree. i Hi«toriivlt« Zeifaehrift 1891. Bd 66, •. 182--185 if F. Arnkein.

1898. [Sillény Joban George af,] En månad på Ampbion. Minnen från
ajdtåget 17W, upptcckniKlc af en deltagare. (Se N:o 1444.)

]h>r i Finsk Ti(f..*kril> Bd 1, s. HO af T. D.

1899. Mémoires tiu Duc Des Cars. (Se X:o 1617.)

Rce. i Bentielie Litteratuneitnng 1891, a. 246 if ÅlfrH 8Um; i Hi-
tori»eb« Zeitochrift 1891. B4 66, «. 162—168 mt Ed. SekmlU,

1900. Anteckningar och minnen af Ilan^ (Jiiltricl Trolle-Wachtnieistcr.
I urval ordnad) (x }i utgifna a£ Elof Tegnér. D. 1—2. (Se N:o
1270, im o. lööl.)

Rcc. i Hifltoritehe Zeitiehrift 1891. Bd 66, t. 353—866 af F. Amkem.

1901. MartenM, Hcinrieli. SkandinaviBche Hof- und Staaisgcachichten des
19. JahrhundertB. Nach den Bchwedischen Quellen des A. AhnfeU.

Rec. i Historirt» 1)« ZcifM-hriftl»»!. Bd 66, 8.841—342 af Dietrich Schäfer.

1903. WrangeljF.l'., Frun JeanBemadotte'8 ungdom. (S^'N:oI2.'>0ci.ir)78.)

Rev. i TliKforisclit' Zt-ifschrift IJSOl. Bd 66, 8. 1 Ht;-^187 af Amheim.

1903. Alin, O^car, Den t^vriisk-norska unionen. Uppsatser och akt-

stycken. 1. Unionsfurdragens tillkomst. (Se lv:o 125.5 o. 1335.)

Roo. i Nytt Jarid. Arkiv, afd. II, JO h{ E. TvfggWi i Hutoriiebe
Zeitsvhrift 1891. Bd 66, s. 842—346 mf F. Aruheim.

1904. Diploiiiatiske Aktstykker vedkomnionde Xorgps Opgjör med
Uunmark IHlö—1Ö19. Med. af Yngvar Nielsen. (Se N:o 1457.)

Rec. i Literariiches Ceattilblatt 1891, 89.

1905. Holmbergr* f. Bååtli^ Cecilia. Carl XV som enskild man, konung
och konstnär. (Se N u im o. 1738.)

Kec. i Fiusk Tidj-kritt 1891. Bd 2, g. 455— 457 af George Granfelt.

1906. Strindberg, Au^^iist, Les relations de la France avec la Suéde
jusqu^a nos jours. (Se N:o 1739.)

Ree. i Hittoriclc Tidtkrift 1891, b. 69—71; i Nordisk Tidikrift 1891,

I. 463—166 «f iETairtt Sek&eki i Revae Hlttoriqne 1891. T. 47, •. 404—405.

1907. Wrangel, F. U.. Liste des diplomates franeais en Snede 1541

—

1891. (Se Nro 1752.)

Itec. i iiiutorisk Tidiikrifl i 81*1, 8. 39—41.

1908. Sveneka Akademiens handlingar ifrån år 1886. D. 3, (SeN:ol269.)
Ree. i HivtoriMlie ZeitMihrifl 1891. Bd 66, i. 188—189 af F. AmkeiM.

1909. Tidander^ L. (». T., Öfversigt af svenska befästningsväsendcts
utveckling från älil.-la till Tinrvnrnnde tid H. 1. (Se N:o 1489.)

Ucc. i "Finek Tidskrift 1891. \U\ -2. », .io: - :m9 nf CS,

1910. Bottiger, John, Hedvig Eleonoras Drottningholm. (Se N:u 128G

o. m:y)
Rec. i Finsk Tidskrift 1891. Bd 2, «. 806—307 uf C. G. E.

1911. Lateini^t ho T.iltoratnrdonkmfilor dos XV. und XVI. Jahrhunderta.
Herausg. von Max Herrmann und Siegfrid SzamatöUki. 1—3.

Bec. i Historisk Tidskrift 1891, ». 90—91 nf H. 8. [Henrik SchUck.J

1912. Steeiibtrup, Johannes C. H . B., Voro Folkeviser fra Middelalderen.
Stadier over visemes Aestetik, Kette Form og Ålder. (Se N:o 1768.)

Rec. i Hiatorisk Tidskrift 1891, s. 53-66 ni JJemrik SckSek.

191d. Svenska konstmiiiiu n från medeltiden och renässnnRon. afteck-
nadc och beskrifna på föranstaltande af Svenska Foruminnea-
föreuingen. H. 6. Vadstena slott. (Se N:o 1774.)

Ree. i Noidisk Tidskrift 1891, s. 874 - 875 of G. Djnrih:
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1914. Wittmanii, P., Wiirzburger Biichcr in der k. schwedischen Uni-
yersitätsbibliothck zu Upsala. (Se N:o ItiOO.)

Ree. i Litmi^selies Centrolblatt 1891, s. 690 af

1915. Jahreaberichte der Geschichtawissenachaft Herausg. v. J. Jastrow.

Jahrg. 11. 188a BerHn 1891 (Se N:o 1802.)

Rec. i Litenmohei CeDtrolUatt 1891, «. 1458—1464.

1916. Handskrift-prof 1500—1800 till ij aat rid ofningar i handskrift-

läsning utgifna ur Lunds universitetsbiblioteks han 1 i;riftsamling.

Med förord nf profosFor Martin Weihnll. (Se N:o 1003.)

Rec. i Historisk Tidskrift 1891, s 19—20 af Ehd [Emil HUdebrond],

1917. Historisk Tidskrift 1890. Utgifven af E. Hildebratid.

Rec. i Ruvuc d histoire diplomatique 1891, 8. 461 af C. 8.

1918. Åkerblom^ Fr., Historiska anteckningar om Sveriges nötkreaturs-

afvel. (Se N:o 1818.)

Hec. i Hictoriak 'Cidtkrift 1891, i. 86—88 af X Ir—r.

1919. Granfelt, George, Utdrag nr Åbo stads dombok 1782—84. (Se

N:o 1527.)

fiee. i Finsk Tidskrift 1891. Bd 2, i. 137—139 af C. v. B,

1920. Utdrag ur Åbo stads dombok 1635, utgifna af Torsten Harfmnn.
— Hertig Johans af Finland diarium öfver utgångna bref, efter

en urkund i svenska arkivet meddeladt af K. G. Leinherg. (Se

N:o 1657 o. 1^.)
Bidrag till Abo stads historia. Srr. 1: D. 7.

Rec. i Kinak Tidskrift 1891. Bd 2, s. 380—381 af C v. B.

1921. Ur Finlands historia, publikationer nr de alopceiska papperen,

redigerade af A. Neopius, h. 1—6. (Se N:o 1536 o. 1831.)

Ber;, i Fiiuk Tidskrift 1891. Bd 1, 892—898 af M. G. S.

1922. Sleclieliii, L., Stär Finlands rfitt i atrid med Bysslande fördel?

(Se N:o 158«

)

Kp( . i Finsk Tidskrift 1891. Bd 1, b. 306 af M. G. S.

19!^. Palme, Sven, SfällniTitrar och förhånanden i Finland. (Se N:o 1832.)

Rec. i Finsk Tickkrift Bd 1, s. ;{O5 -a00. af M. G. S.

1924. Storfurstendömet Finlands grundlagar jämte ståndaprivilegierna

och gällande fSrhittningar angående styrelseTerkef, ntg. af L.
Mechelin. (Se N:o 18.n< )

)

Ree. i Finsk Tidskrifi 1891. Bd 2, s. 134—137 af K. A. \V.

1925. Cfgander, K. A., Tavasthandeln och Nystad. (Se N:o 1626.)

Rec. i J iusk Tidskrift 1891. Bd 1, s. 307 iif C. v. B.

11)20. Fagerluud^ L. W. & Tigerstedt, Robert^ Medicinens studium
vid Åbo universitet. (Se N:o löSS.)

Skrifter utgifna af Sveuskn hiteratursallsknpet i Finland. 16.

Rec. i Finsk Tidskrift lö9i. Bd 1, a. 75-76 af G. H.

1927. TIgerstedt, Kdv. Sev., Anteckningar om adeliga ätten Tigeretedt
1601-1891. (So N:o 1845.)

Kec. t Finik Tidskrift 1891. Bd 2, s. 189 sf Gtwgt Oranfelt,

1928. Arbnsow, L., Grandriea der Geschichte Liv-, Eat- und Kurlands.
(Se N:o 1543.)

Rec. LHistorischf Zeitschrift 1891. Bd 66, s. 363 af Theodur Sckiemann.

1929. Poelchau, Arthur, Die livländische Geschichtaliteraiur im Jahre
lbÖ9. (Se N:o liAii.)

Be«. i Historiseke Zeittekrift 1891. Bd 66, s. 868—864 of WinkélmatM.
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1930. Harnack, Otto, Livlnnd als Glied des deutachen BeicheB vom
13. bis 16. Jahr. (Se N:o 1848.)

Ree. i Litenriaeliet CentialbUtfe 1891, s. 168(—1686 af K.-L,

1931. Tnaselie-BoMBeek, Astaf Ton. Gutsberr nnd Bauer in Livland
im 17. Tind. 18. Juhrbundert. (Se N:o 1 >:in )

Ree i Baltigche Monatsöohrift 1891, «, 241 243 af G. Ä., i Literiv-

risfheB Outralblatt s. 452—45.3.

lyii^. Bon»dorfi'^ Carl vuu, Nyen och Nyenskans. (Se N:o 1846.)

Beo. i Fiosk Tidikrift 1891. Bd 2, s. 464—455 af M, G, S.

1933. Hedin*^ Adolf, Studier i franska revolntionens historia. 1. Hals-
bandsäfventyret. (Se N:(i 1551

)

Kec. i Finak Tidskrift 1Ö91. Bd 2, a. 389—390 af V. H—n.
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Oenmäle.

I senaste häftet af Sv. Hist. Tidskr. fdrekoininer en synnerligeu

hätek auinälan af undertecknade »öfversigt af eveneka befistninge-

iMDdett utveckling». AamXlaren, synbarligen officer till yrket, har

sökt dölja aig bakom anonymiteteua slöja. 8om anledning till an-

greppet antydee, att red. fr&n okånd pergon bekommit ett tidninga-

urklipp, innehållande åtskilliga for Hist. Tidekr. nedsättande uttalanden.

Väl säges ej direkt, att nämnde urklipp förskrifver sig från mig, men
att detta är redtns åsi?t. framgår allt för tydligt af några där och

hvar förekommande inBinuutioner.

Med anledning haraf får jag pa det bestäujdasto förklara, att

jag ej haft något att skaja med det för red. förltatliga tidnings-

urklippet; ej hélUr har jag någon mdng oniy från kvilken det

kommiL Man har eUedea angripit en person, som står ntanfor

hela saken.

Rec. erkSnner aig visserligen ej förmå bedöma omfånget af de

arkivforskningar, som nrdlagts på arbetet i fråga; men detta hindrar

honom ej att lielt käckt förklara, att arbetet bär karaktären af en kom»
pilation. Kompilationer äro i mer eller mindre mån alla de arbeten,

hvilka varit oumäninda i Hist. Tidskrift; ty hvilket af dessa liar väl

uteslutande iivilat på otryckta källor? Afven jag har naturligtvis måst

använda tryckta källor vid sidan af de arkivhandlingar jag begagnat.

Visat ir dock, att åtakilliga arbeten af långt mera kompilatoriak natur,

men med vida större anspräk an >8v. befästn. väs. ntveckl.» varit i

Hist. Tidskr. lofordade. I motsats till hvad angriparen päst&tt, fram-

träder mitt arbete utan spår till »pretention . I förordet säger jag ju

uttryckligen, att någon detaljerad framställning af det omfångsrika

ämnet ej ingått i arbetets plan, hvilken endast afser en öfversigt;

och vidare, att jag önskat i någon, om än aldrig så ringa mån,

bidraga till kännedomen om vårt befastningsväsendes historia.

Då jag BåledeB förklarar mig eudaBt iemua bidrag till sv. befäst-

ningsvSsendets historia, synes det böra vara min ensak att bestämma

dessas omfång. Under sådana förhållanden ir det väl kritikens skyl*

digbet att tacksamt erkänna det nya, som verkligen lemnats, ej att

klandra uteblifvandet af något, som ej utlofvats. Jag vågar f.ir fngt

påslå, att de nya uppgifter, jag meddelat, hvarken äro så få eller

oväsentliga, som red. vill göra troligt. Sarskildt i 2:dra häftet,

Digitized by Google



2 OBNKÅLB.

iiinehållande deu speciella redogörelsen för äldre och yngre svenska

befästningar, torde en sakkunnig granskare iinna inånga nya detaljer.

Det Sr emellertid ej nog med att lec. synes ffånlciDiia arbetet

8& godt som hvarje spår tå ajelfstSndig fbrekxiiiig. Han påstår nfimli-

gen, att hir foreligger icke blott en kompilation, ntan att denna till

stor del ntgdres af plagiat. Hade red. lugnat sig, tills 2:dra häftet

(for hvars försenade utgifvande icke jag bfir skulden) kommit henne
till hända, skulle man funnit, att jag samvetsgprannt uppe-ifvit använda

tryckta källor. I likhot med så mången annan historiök skrift stäilare

iiar jag nämligen i slutet af arbetet namngifvit de författare, hvilkas

uppgifter jag tillgodogjort mig. Men, kan u:au invända, hvarföre då

ej i förordet tillkännagifva, att en dylik fSrteckning vofe att emotse

i slntet af 2:dra biftet? Jo, dfirfdze att arbetets ISrdelande på två

båften af förläggaren beslöts först iedan de 5 å 6 första arken bHfWt
tryckta. Jag ber dessutom att få erinra om, att likoande fall många
gånger förekommit, utan att anmärkning gjorts» Så t» ex. 6nnes bos

hr Prytz i hans regementshistoria förteckningen på använda källor

upptagen först i slutet af 4:de häftet, oaktadt företalet finnes infördt

redan i början af arbetets Itsta häfte.

Kec. har tagit sig friheten att namngifva nio särskilda författare,

under påstående, att jag icke blott plagierat ur deras arbeten, ntan

fifven om dem ffillt förklenande omdömen oeh sagt dem vara »föga

gifvande». Jag har sagt, att de talrika tryckta arbeten, jag genom-

gått, i allnuaihet varit föga gifvande, och för detta mitt yttrande står

jag; men jag har iiiirnluuda påstått, att detta varit fallet med dem
samtliga. Allra minst har jag om någon viss författare fällt något

förklenande yttrande. Icko inbillar sig val rcc, att d(3 namngifne

nio förfatiarues arbeten representera alla tryckta kaiior tiil sv. befäst-

uiugsväsendotB historia?

I en för reo. olycklig stund uppsattes forteckningen på de spe-

della plagiat, till hvilka jag skulle gjort mig skyldig. Enligt nimnde
syndsre^ster skulle jag företridesvis plaginat nr ofvente Norrmans i

Fortifikationetidskriften för år 1878 införda afhandling om krigsbrygge-

väsendets utveckling, ur kapten Busobs arbete om »Fästningar och

fäfitningskrig:: (Itsta uppl. 1880, 2:dra uppl. 1888) samt ur öfrerst-

löjtnant Berglunds »Ofversigt af fästningsbyggnadflkousteus utveckling»

(1884). Nu bär det emellertid ej bättre till, än att de ojämförligt

flesta af de uppgifter, hvilka jag säges tagit ur nämnde herrars arbeten,

blifvit af mig offentliggjorda redan innan något af nyssndfnnda tre

arhtten sett dagen. Ar 1677 utgsf jag nämligen den lilla, för ett

specielt ändamål afsedda, broschyren »Die sohwedisobe Kiiegsbaukunst».

Här, så väl som i åtskilliga tidningsuppsatser från 1870-talet af min

hand, återfinner man så godt som allt af det förmenta tjufgodset^

natnrligtviK med undantag af uppgifterna orn det senaste årtiondets

befästningsarbeten, för hvilka källorna hul\ ndsakligen varit kungi.

maj:ts vid hvarje rikndags början aflemnailt; redogörelse för bvad i

rikets styrelse tilldragit sig, äfveusom uppsatser i Krigsvetenskaps-

akademiens Handlingar och Tidskrift.
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Slutligen tillvitas jag ett par faktiska misstag. Så sägps Nya
Eifsborps fästning varit bygd i form af en bastionerad »fomkant i

st. f. fyrkant», såsom jag i ItBta häftet uppi^ifvit. Denna min U[»p-

gift antages vuru beroende på lån ur But»cli, »oiu bar deosaiuuia.

Beo. har uppenbarligen ingen aoiog om att Wämsköld ajel/ & en

plankaita frftn 1640*talet siger, att den nya anläggDingon utstakata I

form af en fyrkant* (Se fdr ofcigt general Meijera afhandl. i Krigevet.

akad. bandi, for år 1843). För de förändringar, ffietningen sedermera

undeigiok, bar jag ganeka detaljeradt redogjort i 2:dra hiftet af

mitt arbete.

»Trots Bina forskninjrar i riksregiBtraturot synes ej beller förf.

veta mera än haus k<älla. Sålunda känner ej Prytz till, att Lejon-

sparre 1711 ^^/|o fick fullmakt ocb lön som generalqvartermästore,

och br T. gör det lika litet».

Svar. Då mitt arbete afaåg att lemna en Sfversigt af sr. beffiatn*

aa. utTeokling, ej att vara en perBonalhiatoria, hviUket dSremot mera
ar fallet med kapten Prytz* arbete, hade jag ingen airekild anledning

förhala tiden med efterforsk ti ingår rörande detaljen i fråga, halat hr
P. ej lyckats inhemta något om densamma, oaktadt han ju gjort

synnerligen omfattande forskningar. Såsom sina källor uppräknar hr

P. bl. a. T>handling^ar i riksarkivet, topogratiska kårens arkivor. f. d.

arkivet å Marieberg, fortitikalionens bibliotek och arkiv, ut^kiliig^a

embetsverkH arkiver» o. s. v. ^téSämkildt itiärkas^^ säger iiau »niön-

atermllor, rikaregiBtratiir, rådaprotokoller m. m.» Då ingen af deaaa

många klllor lemnat hr P. någon upplysning om Lejousparrea ntnfim-

ning; då hr P. ntgaf sitt arbete »under ledning» af d. her^gen af

Östergötland, hvilken ju gjort jnat 1711—1713 åreoa krigahistoria

till föremål for specialforskniugar, och då närande böge person i för-

ordet till hr r:B arbete borerar f5r, att br P. ben)o(lat sig ora så stor

noggrannhet som mrijligt», ocb att haus sträfvande varit att alla an-

förda fakta luåttö vara fullt sanningsenliga», — var cUt ju ursäktligt

om jag, som ej haft lyckan arbeta under så gynsauuna förhållaoden

som hr P., ej skulle veta mera fin han om ifrågavarande detalj.

Åtskilliga förmenta oegentligheter i afseende på terminologien

antagas afvenledes bero på »ordagranna lån» firån de uppräknade för-

fattame. Bec. känner naturligtvis ej, att de anfydda »oegentlighetema»

ganska ofta förckoiniua i forna tiders militärterminologi, ehuru de

numera råkat i glömska, sedan de föremål, de betecknat, ej längre

finnas till. Antagligen inbillar sig min värde motståndare, att då jag

i andra arbeten talat t. ex. om »fänikor», jpikenerare», »hakeskyttar»

m. ni., liar detta varit beroende af okritiskt gjorda plagiat, ty nämnda
miiitärternier förekomma ju ej i nu gällande reglementen.

Bec. förklarar vidare, att min föregående akriftstfiUareverksamhet

Icnappt beråttigar till större anspråk på auktoritet. När och åvar har

jag framatlllt några dylika anafwåk? För öfrigt förefaller det något

egendomligt att höra min föregående författareverksamhet bedömas af

en person, som tydligen känner blott en ytterst obetydlig del af den-

samma» Då det mesta af hvad jag skrifvit, så väl i historiska som
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i politiska, imlitara och tekniska ämnen, endaat förekonnnit i form af

uppsatser i in- och utländska tiiininirar och tidskrifter, och då åtskil-

liga af mina i bok- och brofechyrforin utgifua arbeten aldrig varit i

bokhandeln tillgängliga, kan en dylik okunnighet mycket vH ttnlktaB

;

men man Bkall då ej tega munnen foU af etoia ord, allra minst då
man npptrider anonymt och sålunda ej sitter allminheten i tillfille

att beddma, hnravida man sjelf åstadkommit något eller visat sig

kompetent att uppträda som granskare. — Åfser rec. med sitt ytt-

rande blott det fåtal af mina arbeten, han har sig bekant, vill jag"

upplysa honom om, att afven dessa, cliuni nmt dera »ett och annat

kunde vara att anmärka», blifvit af deu oveldiga och sakkunniga

kritiken välvilligt bedömda. Till och med den ifrågavarande öfver-

sigtcn af vårt befåstningsväsendes historia har i den allmänt aktade

ooh vftrderade »Finsh ttdikrifi* varit föremål för en vålvlUig anmSJan,

författad af en af norra Enropas skicUigaste ingenidrofficeraie, och

åfven andra dfver bvaije tillstymmelse tiU jalonsi de métter höjda,

militära auktoriteter i utlandet hafva ej tvekat att gifva mitt anspråks*

lösa arbete fällt erkånnande*

Z. G. T. Tidander.

GenBvar.

Vi få med anl. af h«rr T:6 genmäle endast yttra följande:

1) Hvad de två första styckena angår, kände ett och annat vara

att erinra, men det år af den natur, att det egentligen ej tillhör

offentligheten.

2) En 8. k. kompilation kan enligt vår nicning vara både nyttig

och förtjänstfull. Allt beror på tsältet. hvarpå den är gjord. Det före-

faller, som om vi och herr T. i afsceudc på rätta sättet ej hade all-

deles Bumuia principer.

3) Vi nödgas vidhålla, att herr T:8 ordalag i sitt företal, till

hvilket hänvisas, äro synnerligt oförsiktigt valda, och få nämna, att

dessa ord jämte bokens anordning i öfrigt framkallat omdömet om
»pretention» ^ i en viss mening nämligen.

4) Vi vilja visst icke förneka herr Tis egna forskningar och

begära intet bättre än att sättas i tillfälle att utan något som helst

förbehåll gifva dem vårt erkännande.

Red. af Hist. Tidskrift,
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